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Finansiell kalender 2005 
Ordinær generalforsamling: 31. mars

1. kvartal 2005: 28. april

2. kvartal 2005: 18. august

3. kvartal 2005: 1. november

Regnskapene presentert i denne årsrapport omfatter
Aker ASA (Aker RGI Holding) konsern for perioden
2002 til 2004. I tillegg er det utarbeidet et proforma
regnskap for 2003 og 2004 som om dagens Aker ASA
konsernet ble etablert 1. januar 2003. Alle
kommentarer i styrets beretning refererer til proforma
regnskapene med mindre noe annet er uttrykkelig
oppgitt.
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Nøkkeltall

Resultatregnskap (mill kr) 2003 2004 Note

Omsetning 51 458 51 694 4, 5
EBITDA 2 607 2 366

Aker Kværner 1 003 1 401
Aker Yards 1 610 802
Aker Seafoods 74 109
Aker Material Handling * -34 12
Øvrig virksomhet, elimineringer * -46 42

Avskrivninger -836 -775 14
Amortiseringer -530 -517 13
Driftsresultat (EBIT) 757 749 4

Resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper -9 19 8
Netto finansposter, inkl spesielle finansposter -1 014 -693 9, 10
Resultat før skatt -266 75 4

Skattekostnad 19 -505 12
Årets resultat -247 -430 11

Balanse (mill kr) 31.12.03 31.12.04 Note

Eiendeler 41 363 38 500 13
Immatrielle eiendeler og varige driftsmidler 14 260 13 974 14
Finansielle anleggsmidler, inkl aksjer 1 700 1 810 15, 16, 17
Kortsiktige operasjonelle eiendeler 16 905 14 476 18, 19
Betalingsmidler og andre omløpsmidler 8 498 8 240 21, 22

Egenkapital og gjeld 41 363 38 500
Egenkapital 6 732 5 640 23
Minoritetsinteresser 2 515 2 562 24
Ansvarlig lån 3 946 3 826 28
Rentebærende langsiktig gjeld 7 261 7 434 29
Annen langsiktig gjeld, inkl utsatt skatt 1 538 1 970 25, 26, 27
Rentefri kortsiktig gjeld 14 844 16 182 18, 20
Rentebærende kortsiktig gjeld 4 527 886 30

Nøkkeltall (mill kr) 31.12.03 31.12.04

Resultat pr aksje (kr) (majoritetens andel) 1) -3,68 -7,30
Egenkapitalandel 2) 22,4 % 21,3 %
Netto rentebærende gjeld (-)/fordring (+) -2 748 + 693

herav byggelån i Aker Yards ASA -1 399 -594

Definisjoner og kommentarer
Tallene for 2003 og 2004 er pro forma ettersom Aker ASA-konsernets nåværende
struktur ble etablert med regnskapsmessig virkning fra 1. april 2004. Det er ikke laget
pro forma historiske tall for perioden før 1.1.2003, da dette ikke anses å være rele-
vant for vurderingen av konsernets status og utvikling.

* Aker Material Handlings tall er proforma for videreført virksomhet. 
Denne justeringen påvirker elimineringer i noen grad.

1) Årets resultat etter minoritetsinteresser / antall aksjer
2) Egenkapital inkludert minoritetsinteresser / eiendeler
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Aker Kværner 69%

Aker Yards 24%

Aker Seafoods 4%

Aker Material Handling 2%

Other 2%

Omsetning pr.  hovedselskap

Aker Kværner 59%

Aker Yards 34%

Aker Seafoods 5%

Aker Material Handling 1%

Other 2%

Resultat (EBITDA) pr. hovedselskap

EU 34%

Norge 33%

Nord-Amerika 12%

Asia 2%

Resten av verden 19 %

Ansatte pr. region

Dette er Aker
Med nesten 40,000 ansatte på alle
kontinenter er Aker en betydningsfull
industriell aktør i mange samfunn.
Aker har en ledende posisjon i en
rekke bransjer.

Aker fører videre en stolt industriell
tradisjon som har sine røtter i første
halvdel av det nittende århundre.
Virksomhetene som i dag inngår i
Aker vokste fram med industrialise-
ringen av de nordiske land og Storbri-
tannia. I dag har de fleste virksomhe-
tene et «hjemmemarked» over store
deler av verden.

Aker er organisert som et konsern.
Det industrielle holdingselskapet Aker
ASA er morselskapet i konsernet som
består av flere titalls operative virk-
somheter og en rekke industrielle og
finansielle engasjementer av mindre
omfang. I konsernets kjernevirksom-
het vil Aker morselskapet alltid ha en
kontrollerende eierandel.

Akers eierposisjon gir selskapet bety-
delig industriell innflytelse i de enkelte
selskapene i konsernet. Med utgangs-
punkt i prinsipper for god eierstyring,
søker Aker ASA å bidra til positiv
utvikling i det enkelte selskap. Aker
engasjerer seg i den strategiske utvik-
ling, organisering og finansiering av
enkeltvirksomhetene.

De største selskapene i konsernet er
Aker Kværner, Aker Yards, Aker Sea-
foods og Aker Material Handling.
Virksomheten i det enkelte selskap er
nærmere beskrevet i styrets beretning
som starter på side 10.

Aker Kværner Aker Yards Aker Seafoods
Aker Material

Handling
Øvrig 

virksomhet

50,01% 55,6% 100% 100%

Bred industriell og
finansiell kompetanse
og aktiv pådriver i
utviklingen av de
enkelte virksomhetene
i konsernet

Designer, bygger, drif-
ter og vedlikeholder
komplette industrian-
legg innen olje, gass,
energi og prosess

Designer og bygger
avanserte cruiseskip,
offshorefartøyer, han-
delsfartøy og andre
spesialskip

Fangst, foredling,
markedsføring og salg
av sjømat av høy kva-
litet.

Produserer lagrings-
og arkivsystemer til
bruk i industri- og
kontormiljøer.

Diverse virksomheter
og industrielle og
finansielle eiendeler.
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Aker fører videre en stolt industriell tradi-
sjon med røtter i Norden og i Storbritan-
nia. Historien om Akers utvikling er på
mange måter en historie om utviklingen
av det industrialiserte samfunn i dagens
Europa.

I dag har Aker virksomhet over hele
verden. Våre historiske hjemmemarkeder
er fremdeles viktige, men vår kompe-
tanse og kapasitet har nå sitt «hjemme-
marked» på alle kontinenter.

Skape verdier
Vår visjon er å være Den foretrukne part-
ner. Vi skal være foretrukket av våre
kunder og våre medarbeidere, og vi skal
være ansett som en positiv bidragsyter i
utviklingen av morgendagens samfunn.
Ved å arbeide med en slik visjon som ret-
tesnor, skal vi nå vårt mål: Å skape ver-
dier for våre aksjonærer.

I et industrikonsern som Aker, søker
vi ikke kortsiktige gevinster. Vi bygger
varige verdier. Vi har arvet konsernet fra
de som arbeidet her før oss, og vi utvik-
ler selskapene og aksjonærenes verdier
med tanke på kommende generasjoner.

Langsiktighet
Langsiktighet er viktig. Hver dag gjør vi
valg som påvirker vår framtid. Vi må all-
tid tenke på det neste steg. Valg som vir-
ker fornuftige på kort sikt, er ikke nød-
vendigvis de riktige, og ofte er det slik at
de riktige valgene ikke gir kortsiktig
gevinst. Men, virkelig varige verdier blir
alltid verdsatt til slutt.

Aker-konsernet har i dag et eierskap
og finansiell styrke som tillater oss å
tenke langsiktig. Konsernet kjennetegnes
av en sterk og dominerende eierkraft på
alle nivåer. På samme måte som morsel-
skapet Aker ASA har en tydelig majori-
tetseier, er Aker ASA den majoritetsak-
sjonær i de enkelte underliggende
selskapene i konsernet.

Aker er det industrielle og finansielle
kraftsenteret som trekker virksomhetene
sammen. Gjennom sine kontrollerende
aksjeposter i de enkelte selskapene tilfø-

rer Aker ASA virksomhetene eiermessig
stabilitet, og vi legger føringer for selska-
penes utvikling. Slik bidrar vi til positiv
utvikling og vekst i det enkelte selskap.
Vi har en forretningskultur som skaper
verdier for Aker og for hver enkelt av sel-
skapenes aksjonærer.

Aktivt og ansvarlig eierskap
Det aktive eierskapet som preger Aker –
og som vi står for i de øvrige selskapene
i konsernet – er langsiktig, men ikke all-
tid tålmodig. Det syder av kreativitet. Det
er fullt av energi, og det er besluttsomt.
Det aktive og sterke eierskapet gir oss
muligheter som mange andre selskap
ikke har. Til gjengjeld krever det ansvar-
lighet og respekt.

Aker-konsernet består av en rekke
enheter som i juridisk og finansiell for-
stand er selvstendige og uavhengige av
hverandre. Hvert selskap har sine interes-
senter i form av kunder, aksjonærer,
ansatte, kreditorer og andre forretnings-
forbindelser. Hver av disse har sine rettig-
heter i forhold til selskapet, og disse ret-
tighetene skal respekteres.

2004: Et godt år
Fjoråret brakte oss et langt stykke videre
på flere områder. Viktigst var det nok å
få reetablert en robust finansiell struktur
etter det store løftet i 2001 da Aker
overtok som hovedeier i Kværner. Ved
inngangen til 2005 kan vi konstatere at
Aker står støtt, på et solid fundament i
form av et netto gjeldfritt morselskap og
sunt finansierte hovedvirksomheter.

Samtidig kan vi konstatere at selska-
pets virksomheter har utviklet seg posi-
tivt i denne perioden. Ansatte har vært
lojale og ansvarlige, og vist en forbilledlig
evne til å konsentrere seg om driften.
Det har resultert i solid ordreinngang,
kanskje først og fremst i Aker Kværner
og Aker Yards, og betydelige driftsmes-
sige forbedringer i alle de fire hovedsel-
skapene. Jeg har spesielt lyst å trekke
fram snuoperasjonen i Aker Material
Handling, som etter jevn fremgang

Konsernsjefens orientering



gjennom hele året omsider kunne vise
overskudd mot slutten av året. Alt dette
fremhever styret også i sin beretning på
sidene etter disse.

Målrettet arbeid gjennom flere år og
omorganiseringen i 2004 har bidratt til å
synliggjøre betydelige aksjonærverdier.
Det har blant annet skjedd gjennom er
serie transaksjoner mellom nærstående
parter.

• Vi gjennomførte en omfattende for-
enkling i Aker RGI og realiserte ver-
dier på over en milliard kroner
gjennom salg av selskaper og andre
eiendeler.

• Vi kombinerte skipsverftene i Aker
og Kværner og etablerte et rendyrket
og børsnotert skipsverftskonsern,
Aker Yards.

• Vi skilte ut olje, gass, energi og pro-
sessvirksomheten fra Kværner og la
det inn i et nytt, rendyrket og børs-
notert Aker Kværner.

• Vi organiserte vår fiskerivirksomhet i
to klart atskilte forretningsområder
under Aker Seafoods, og vi gjennom-
førte restruktureringen av Aker
Material Handling.

• Vi reorganiserte virksomheten i de to
morselskapene og etablerte et klart
skille mellom industrivirksomheten i
Aker og de mer risikofylte engasje-
mentene i Kværner. Samtidig sa vi
tydelig at Kværner vil bli avviklet i
løpet av 3-5 år og verdiene deles ut
til aksjonærene.

Vi er tilfreds med at både aksje- og obli-
gasjonsmarkedene har reagert positivt på

disse transaksjonene. Kursutviklingen
taler sitt tydelige språk.

Veien videre
Rendyrkingen av industrivirksomheten i
Aker Kværner, Aker Yards, Aker Seafo-
ods og Aker Material Handling har
bidratt til en revitalisering av de fire
hovedselskapene. Driften har utviklet seg
positivt, og ordreinngangen har vært
betydelig. Ved utgangen av året var
ordrereserven rekordhøye 60 milliarder
kroner. Markedsutsiktene fremover er
gode.

Fremdeles har vi mye å gå på og vi
kan fortsatt finne mer optimale struktu-
rer i konsernet. Vi kan bli dyktigere til å
utnytte hver andres styrker, og vi kan ta
ut store synergier. Vi kan bli langt mer
effektive og redusere våre kostnader, og
med enda bedre kontroll internt kan vi
sikre større forutsigbarhet for våre leve-
ranser, og for våre framtidige resultater.
God kremmerånd, markedsfokusering og
kontrollert risikostyring gir betydelige
muligheter for konsernet.

I 2004 har vi kommet langt. Vi har
synliggjort store verdier, og vi kan aller-
ede nå konstatere at den positive utvik-
lingen fortsetter i 2005!

Beste helsing

Leif-Arne Langøy
Konsernsjef og aksjonær
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Aksjekapital

Aker ASA er et børsnotert allmennaksje-
selskap registrert i Oslo, Norge. Den juri-
diske enheten Aker ASA ble formelt eta-
blert 13. februar 2004, men selskapet
har hundreårige industrielle tradisjoner.

Aker ASA’s aksjekapital er 2 422 897 876
kroner fordelt på 44 131 354 A-aksjer
og 42 400 713 B-aksjer. Alle aksjer i
begge klasser har pålydende 28 kroner
Alle A-aksjer har stemmerett. B-aksjene
har ikke. Ut over dette har alle aksjer
samme rettigheter i selskapet.

Aker har ikke utstedt egenkapitalinstru-
menter ut over nevnte aksjer.

På en ekstraordinær generalforsamling
27. juli 2004 fikk styret fullmakt til å
kjøpe egne aksjer inntil 240 millioner
kroner pålydende. Fullmakten varer i 18
måneder fra den ekstraordinære gene-
ralforsamlingen. Styret har ikke benyttet
denne fullmakten.

Eierstruktur Utbytte

Aker A-aksjen ble notert på Oslo Børs 8.
september 2004. Før dette var alle
aksjene i selskapet eid av Kværner ASA.
Forut for børsnoteringen delte Kværner
ASA ut alle Aker A-aksjene til sine aksjo-
nærer i form av utbytte.
Pr 1. mars 2005 hadde Aker 19 880
aksjonærer. De største aksjonærene pr
aksjeklasse var som følger:

Oversikt over de 10 største 
aksjonærene pr 01.03.05 (A-aksjer):

Selskap Prosent 
TRG Holding AS 
og Kjell Inge Røkke 53,11 %
Aker ASA og RGI (Europe) BV 21,67 %
Enskilda Securities 1,58 %
DnB NOR Bank ASA 1,57 %
Storebrand Livsforsikring 1,20 %
JPMorgan Chase Bank 0,77 %
Terra Norge 0,45 %
Bear Sterns Securities 0,45 %
Svenska Handelsbanken 0,40 %
ABG Sunndal Collier 0,36 %

Sum 10 største 81,56 %

B-aksjer (49 % av kapitalen)
1. Kværner ASA 100 %

Aker ASA eier selv 21,7 prosent av A-
aksjene, men selskapet har ikke anled-
ning til å stemme for disse aksjene. Sel-
skapet har dermed 37 531 100
stemmeberettigede aksjer. Selskapets
hovedaksjonær TRG Holding eier 67,8
prosent av de stemmeberettigede
aksjene i Aker ASA og kontrollerer der-
med selskapet. TRG Holding har uttalt
at de som industrielle investorer vil bidra
til en kontinuerlig forbedring av drift og
strategisk posisjonering av Aker-konser-
net. Eierskapet til Aker A-aksjene er for-
delt om lag som følger:

Aker ASA arbeider for å skape verdier
for aksjonærene i form av utbytter og
økte aksjekurser over tid. I Aker behand-
ler styret forslag om eventuelle utbytter
årlig, basert på selskapets inntjening for
foregående regnskapsår, selskapets
finansielle stilling på det angjeldende
tidspunkt og relevante bestemmelser i
selskapets finansielle avtaler. Styrets for-
slag om utbytte fremmes for vedtak på
selskapets generalforsamling.

Utbytte for 2004
For regnskapsåret 2004 er det styrets
vurdering at Aker ASA har kapasitet til å
dele ut et utbytte til sine aksjonærer i
form av aksjer i Kværner ASA. Aker eier
21,7 prosent av aksjene i Kværner.
Beregnet ut fra børskurs 24. februar, er
disse aksjene verdt om lag 516 mill kro-
ner. Det tilsvarer om lag 6,70 kroner pr
Aker-aksje. Med dette får aksjonærene
utbytte, samtidig som selskapsstrukturen
forenkles ytterligere ved at krysseierska-
pet mellom Aker og Kværner fjernes.

Ytterligere opplysninger
Aker ASA offentliggjør relevant informa-
sjon om selskapets virksomhet på sine
hjemmesider 
www.akerasa.com. Vesentlige hendelser
og opplysninger blir i tillegg meddelt
Oslo Børs gjennom børsmeldinger.
Selskapet har regelmessige presentasjo-
ner av regnskapstall og driftsoppdate-
ringer. Slike presentasjoner finner nor-
malt sted kvartalsvis i Oslo. Ut over
dette deltar selskapet på enkelte konfe-
ranser.
Henvendelser til selskapet kan rettes til
info@akerasa.com.

TRG og Røkke 53%

Aker 22%

Norske 14%

Ikke-norske 11%

A-aksjer 51%

B-aksjer 49%

AKSJONÆRFORHOLDAKSJONÆRFORHOLD



Kursutvikling

Aker A-aksjene ble tatt opp til note-
ring på Oslo Børs 8. september 2004.
Sluttkurs første handledag var 63,00
kroner. Den 25. februar var sluttkur-
sen 84,75 kroner. Det representerer
en verdistigning på 23 prosent.

Laveste kurs siden notering var
45,50 kroner. På det høyeste har
aksjen vært omsatt for 84,75 kroner.

Parallelt med den positive utviklingen
i selskapet, har prisen på obligasjons-
lånet AKE16 steget. Grafen nedenfor
viser utviklingen.

AKE16 obligasjoner
(i % av pålydende)

Eierstyring og selskapsledelse

1. Redegjørelse for eierstyring og
selskapsledelse
Anbefalingen følges gjennom de
regelmessige styremøter og rede-
gjørelser i årsrapporter og annen
informasjon.

2. Virksomhet
Anbefalingen følges gjennom sel-
skapets vedtekter og årsrapport.

3. Selskapskapital og utbytte
Anbefalingen følges.

4. Likebehandling av aksjeeiere og
transaksjoner med nærstående
Anbefalingen følges med unntak
av at selskapet har to aksjeklasser.
Det er imidlertid kun A-aksjen som
er børsnotert og omsettelig. Alle B-
aksjer eies av Kværner ASA.

5. Fri omsettelighet
Anbefalingen følges. 

6. Generalforsamling
Anbefalingen følges med den pre-
sisering at møteleder normalt vil
være utpekt før møtet og bekjent-
gjort i innkallingen.

7. Valgkomite
Anbefalingen følges med den pre-
sisering at selskapets hovedaksjo-
nær og styreformann er medlem
av valgkomieteen.

Den nasjonale norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (corporate gover-
nance) ble utgitt i 2004. Anbefalingen skal styrke tilliten til børsnoterte selskaper og
dermed bidra til størst mulig verdiskaping over tid, til beste for aksjeeiere, ansatte og
andre interessenter.

Etterlevelse av anbefalingen skal skje på et følg- eller forklar-prinsipp. Det vil si at
anbefalingen enten følges eller at det forklares hvorfor selskapet har valgt en annen
løsning.

Anbefalingen inneholder 14 hovedpunkter og Akers virksomhet er i hovedtrekk i tråd
med disse. Nedenfor redegjøres kort for selskapets oppfølging av anbefalingen punkt
for punkt.

Selskapets Vedtekter
Selskapets vedtekter ble sist endret på ekstraordinær generalforsamling 30. august
2004. Vedtektene er til en hver tid tilgjengelig på selskapets hjemmesider 
www.akerasa.com.

8. Bedriftsforsamling og styre,
sammensetning og uavhengighet
Anbefalingen følges med den presise-
ring at Bedriftsdemokratinemda har
godkjent at Aker ikke har bedriftsfor-
samling.

9. Styrets arbeid
Anbefalingen følges med den presise-
ring at styret, som ble valgt i august
2004, ikke har gjennomført en årlig
evaluering av arbeidet. Tidspunkt og
form på en slik evaluering er til vur-
dering.

10.Godtgjørelse til styret
Anbefalingen følges slik det fremgår
av redegjørelsen i årsrapporten.

11. Godtgjørelse til ledende ansatte
Anbefalingen følges med den presise-
ring at selskapet ikke har opsjonsord-
ninger.

12. Informasjon og kommunikasjon
Anbefalingen følges.

13. Overtakelse
Anbefalingen følges, men den presi-
sering at dette ikke har vært relevant
for Aker.

14. Revisor
Anbefalingen følges med unntak av
at det ikke er uttrykt spesifikke ret-
ningslinjer for den daglige ledelsens
adgang til å benytte revisor til andre
tjenester enn revisjon.
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STYRE OG KONSERNLEDELE

Bjørn Flatgård
Styremedlem
Bjørn Flatgård er konsernsjef i Elopak AS.
Han har en rekke styreverv i Elopaks dat-
terselskaper og er styremedlem i Aker
Kværner ASA, SalMar A/S og TRG Hol-
ding AS. Flatgård er utdannet ved Nor-
ges Tekniske Høyskole (nå Norges tek-
nisk-naturvitenskapelige universitet) og
Handelshøyskolen BI.

Kjeld Rimberg
Styremedlem
Kjeld Rimberg er uavhengig rådgiver og
styremedlem. Han har arbeidet med
forskning og administrasjon, blant annet
i styrene for Kongsberggruppen, Statoil,
Nationaltheatret, Aschehoug, Falkeng-
ruppen og som adm direktør i Norges
Statsbaner. Rimberg er utdannet ved
Norges Tekniske Høyskole.

Eva von Hirsch
Styremedlem
Eva von Hirsch arbeider i Telenor, hvor
hun har spilt en nøkkelrolle i ledelsen av
flere internasjonale telekomselskaper,
blant dem Ghana Telecom, hvor hun er
ansvarlig for gjennomføringen av forret-
ningsplan og organisasjonsstruktur. von
Hirsch har doktorgrad i sosialantropologi.
Hun begynte i Telenor i 1998.

Kjell A. Storeide
Styremedlem 
Kjell A. Storeide selvstendig næringsdri-
vende og styreleder i flere norske indus-
triselskaper. Han er også styremedlem i
Innovasjon Norge. Fra 1990 til 2004 var
Storeide administrerende direktør og
medeier i Stokke Gruppen AS. Storeide
er utdannet ved Handelshøyskolen i Ber-
gen.

Styret

Kjell Inge Røkke
Styrets leder
Kjell Inge Røkke er gjennom sitt heleide
selskap TRG Holding AS selskapets
hovedaksjonær. Han har vært hovedeier
og en førende kraft i utviklingen av
Aker-konsernet siden midten av 1990-
tallet. Røkke eier direkte og indirekte 
23 439 069 Aker A-aksjer.

Lone Fønss Schrøder
Nestleder
Lone Fønss Schrøder er selvstendig
næringsdrivende, styreleder i Kværner
ASA og styremedlem i en rekke andre
selskaper i Norden, inkludert Yara Inter-
national ASA, Leif Hoegh & Co Ltd. og
Vattenfall AB. Schrøder arbeidet 21 år i
A.P. Møller-Maersk. Hun er jurist fra Uni-
versitet i København.
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Atle Tranøy
Styremedlem
Atle Tranøy er hovedtillitsvalgt og valgt
til styret i Aker ASA av og blant de
ansatte i konsernet. Han har vært heltids
tillitsvalgt i Aker-bedrifter siden 1987,
først i Aker Stord. Tranøy er også leder
for European Works Council i Aker.

Harald Magne Bjørnsen 
Styremedlem
Harald Magne Bjørnsen er konserntillit-
svalgt i Aker og er valgt til styret av og
blant de ansatte i konsernet. Han har
vært ansatt i Aker Elektro siden 1978, og
har hatt ansvar som prosjektleder Elektro
og Instrument fra 1986. Bjørnsen er fag-
utdannet som skips- og elektromontør.
Bjørnsen eier 700 Aker A-aksjer.

Bjarne Kristiansen 
Styremedlem
Bjarne Kristiansen er konserntillitsvalgt i
Aker Seafoods og valgt til styret i Aker
ASA av og blant de ansatte i konsernet.
Kristiansen har arbeidet innen fiskeindus-
trien siden 1973. Han har vært hovedtil-
litsvalgt i Norway Seafood fra 1990, og
konserntillitsvalgt siden 1996.

Stein Aamdal 
Styremedlem
Stein Aamdal er hovedtillitsvalgt ved
Aker Verdal og valgt til styret i Aker ASA
av og blant de ansatte i konsernet. Han
begynte i Aker Verdal i 1974 og arbeidet
som seksjonsbygger-montør. I 1990 ble
han klubbleder ved bedriften.

Konsernledelse

Leif-Arne Langøy
Konsernsjef
Leif-Arne Langøy har
vært konsernsjef i
Aker ASA, tidligere
Aker RGI, siden 2003.
Han var tidligere kon-
sernsjef i Aker Kvær-

ner Yards Group, og før dette var han
konsernsjef i Aker Brattvaag i 13 år.
Langøy er utdannet ved Norges Han-
delshøyskole. Langøy eier 31 000 Aker
A-aksjer. Han er styreformann i blant
annet Aker Kværner, Aker Yards, Aker
Seafoods og Aker Material Handling,
og nestleder i TRG Holding.

Martinus Brandal
Konserndirektør
Martinus Brandal har
ansvar for drift, stra-
tegi og forretningsut-
vikling i Aker. Han
kom til Aker i juli
2004. I perioden fra

1985 til 2004 hadde han forskjellige
lederstillinger i ABB-konsernet. Bran-
dal er utdannet ved Oslo Ingeniørhøy-
skole.
Brandal er styreformann i Atlas-Stord
og styremedlem i Aker Yards, Aker
Seafoods og Aker Material Handling.

Bengt A. Rem
Konserndirektør, CFO
Rem ble ansatt i Aker
RGI i 1995, og har
bl.a. hatt ansvaret for
økonomi og adminis-
trasjon. Rem har tidli-
gere erfaring fra Oslo

Børs og Arthur Andersen & Co. Bengt
A. Rem er statsautorisert revisor og
utdannet ved Handelshøyskolen BI.

Geir Arne Drangeid
Konserndirektør
Geir Arne Drangeid
har ansvar for kom-
munikasjon, HR og
administrasjon. Han
kom til Aker ASA i
september 2004 etter

å ha arbeidet i forskjellige informa-
sjonsrelaterte stillinger i konsernet
siden 1990. Drangeid har bakgrunn
som journalist.



10 ÅRSRAPPORT 2004

Økt ordrereserve, gode utsikter

Konsernets omsetning i 2004 var om lag
på samme nivå som året før. Resultatet
er preget av økte resultater i Aker Kvær-
ner, Aker Seafoods og Aker Material
Handling, og forbigående lavere omset-
ning og resultat i Aker Yards.

Akers viktigste markeder har utviklet
seg positivt i 2004. Ordreinngangen
gjennom året var 60 mrd kroner og
ordrereserven ved slutten av året var 60
mrd kroner. Aker Kværners ordrereserve
var rekordhøye 36 mrd kroner og ordre-
boken i Aker Yards var 23 mrd kroner.
Ordrereserven vurderes å være av god
kvalitet.

2004 bar preg av store endringer i
konsernets struktur. Gjennom fusjonen
mellom Akers og Kværners skipsverfts-
virksomheter, ble Kværner et dattersel-
skap av Aker RGI Holding. Deretter ble
Kværner delt ved at Aker Kværner og
Aker Yards ble skilt ut og børsnotert, før
Aker RGI Holdings virksomhet ble fusjo-
nert inn i et datterselskap av Kværner.

Dette datterselskapet fikk navnet
Aker ASA. De stemmeberettigede A-
aksjene i Aker ble delt ut til Kværners
aksjonærer som utbytte, og Aker A-
aksjen ble børsnotert. Utbyttet til Kvær-
ners aksjonærer utgjorde 2,8 mrd kroner
beregnet ut fra sluttkurs på Aker A-
aksjens første noteringsdag.

Aker er et industrikonsern. Morsel-
skapet Aker ASA er majoritetseier i Aker
Kværner og Aker Yards og eneste eier i
Aker Seafoods og Aker Material Hand-
ling. Aker eier 21,7 prosent av aksjene i
Kværner og har eierandeler i en rekke
andre industrielle og finansielle engasje-
menter.

Utsiktene for 2005 er gode. Konser-
net har en solid og fleksibel finansiell
struktur, og de viktigste markedene for
virksomhetene har utviklet seg positivt.
Driftsforbedringer og disiplin har bidratt
til at ordrereserven har god kvalitet. Pro-
duktivitetsforbedringer vil gi ytterligere
resultatforbedring. Ordreinngangen i
2004 var god, og omsetning og resultat
vil ventelig øke i 2005. I 2005 er det
ventet at resultatet vil være best i andre
halvdel av året.

Beskrivelse av virksomheten
Aker ASA er morselskapet i industrikon-
sernet Aker. Konsernet består av flere
titalls operative virksomheter og en
rekke industrielle og finansielle engasje-
menter av mindre omfang. De vesentlig-
ste virksomhetene er Aker Kværner,
Aker Yards, Aker Seafoods og Aker
Material Handling.

Akers eierposisjon gir selskapet bety-
delig industriell innflytelse i de enkelte
selskapene i konsernet. Med utgangs-
punkt i prinsipper for god eierstyring,
søker Aker ASA som aktiv eier og mor-
selskap i konsernet å bidra til positiv
utvikling i det enkelte selskap. Aker
engasjerer seg i den strategiske utvikling,
organisering og finansiering av enkelt-
virksomhetene. Markeder og rammebe-
tingelser endrer seg fortløpende, og Aker
er opptatt av at det enkelte selskap til en
hver tid skal være best mulig tilpasset.

Aker ASA og de enkelte dattersel-
skapene i konsernet er eksponert for
ulike former for finansiell risiko. Dette er
nærmere redegjort for i Note 32 i kon-

sernregnskapet og Note 14 i morselska-
pets regnskap.

Aker Kværner har med sine over 
20 667 ansatte i datterselskap i mer enn
30 land, leveranser til olje, energi- og
prosessindustrien. Aker eide ved årsskif-
tet 58 prosent av aksjene i Aker Kvær-
ner ASA som er notert på Oslo Børs. 
I januar 2005 reduserte Aker sin eieran-
del til 50,01 prosent.

Innen olje- og gass er Aker Kværner
en betydelig internasjonal leverandør av
forskjellige slags anlegg og installasjoner
samt tilhørende tjenester. Disse omfatter
design, engineering, innkjøp, produktle-
veranser, bygging, sammenstilling, fer-
diggjøring, drift og vedlikehold av
anlegg for leting etter og produksjon av
olje og gass.

Innen landbasert Engineering &
Construction tilbyr Aker Kværner et til-
svarende bredt spekter av leveranser
innen industrielle nisjer som for eksem-
pel raffineri og kjemi, farmasi, kraftpro-
duksjon, treforedling samt metallindustri
og bergverk.

Aker Kværner opererer internasjonalt
innenfor de fleste av disse områdene.
Innen olje og gass er hovedtyngden av
aktiviteten i Norge, Storbritannia og USA.
Med utgangspunkt i mer enn 40 års
erfaring fra Nordsjøen, arbeider konser-
net nå med store prosjekter og leveranser
til Mexicogolfen, Brasil, Vest-Afrika, Sør-
øst-Asia, Russland og Midt-Østen.

Konsernets knutepunkter innen
energi og prosess er i USA, Storbritan-
nia, Nederland, Finland, Sverige, Austra-
lia og Sørøst-Asia.
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Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,
avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) var 2,4 mrd kroner. Ordrereserven har økt med 10 mrd
kroner gjennom året til 60 mrd kroner, og konsernet står sterkt.

Gjennom en serie transaksjoner og god drift i 2004 ble det synliggjort verdier for aksjonærer og
obligasjonseiere i Aker og øvrige selskaper i konsernet. Samlet verdiøkning for aksjonærene
gjennom fjoråret og så langt i år har vært 6,6 mrd kroner eller om lag 46 prosent.



Aker Yards er et internasjonalt skips-
verftskonsern som konsentrerer seg om
bygging av teknisk avanserte skip av for-
skjellig slag. Konsernet er Europas stør-
ste og blant verdens fem største skips-
byggere, med 13 verft og 13 069
ansatte i Norge, Finland, Tyskland,
Romania og Brasil. Aker Yards har inn-
gått en managementavtale med Kvær-
ner vedrørende Kværner Philadelphia.
Ved utgangen av 2004 eide Aker 75
prosent av Aker Yards ASA som er
notert på Oslo Børs. I januar reduserte
Aker sin eierandel til 55,6 prosent.

Aker Yards har en sterk posisjon og
er viden kjent for sin innovasjonsevne,
produktportefølje, teknologi, fleksibel
kapasitet og erfaring. Verftene i konser-
net bygger cruiseskip og ferger, handels-
fartøy, offshorefartøy og andre høyt spe-
sialiserte skipstyper.

Bygging av slik spesialisert tonnasje
krever nøyaktig planlegging, evne til
nytenking og skreddersøm. En kunde vil
typisk presentere sine behov og konser-
nets skipsdesignere identifiserer og løser
deretter utfordringene i forbindelse med
design og bygging av skipet.

Aker Yards har en høyt kvalifisert
arbeidsstokk. Deres erfaring kombineres
med moderne design- og planleggings-
verktøy og resulterer i effektiv prosjekt-
gjennomføring og kort leveringstid.

Aker Seafoods er engasjert innen
fangst, foredling, markedsføring og salg
av fiskeriprodukter både i Nordvest-
Europa og Sør-Amerika. Virksomheten er
organisert i en rekke hel- og deleiede fis-
keriselskaper i to hovedområder, Norway
Seafoods og Aker Seafoods Corp. Aker
eier hundre prosent av Aker Seafoods.

Norway Seafoods omfatter gruppens
fangstvirksomhet i Norge og foredling
og markedsføring i Norge og Danmark.
Med 18 trålkvoter fordelt på 12 trålere
har Norway Seafoods Norges største trå-
lerflåte. Fisk fra egne fartøy og fangst
kjøpt av lokale fiskere utgjør råvarene i
Norway Seafoods’ åtte foredlingsanlegg

i Norge og Danmark. Her produseres fis-
kefileter, halestykker og forskjellige
bearbeidede fiskeprodukter, og salget av
fersk filet er stadig voksende.

Aker Seafoods Corp omfatter grup-
pens fangst og foredling i Argentina,
Russland og ved Færøyene. Aker Seafo-
ods fisker kun i velregulerte områder,
der hensynet til et bærekraftig fiskeri
blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Flå-
ten består av fem avanserte fabrikktrå-
lere og tre linebåter, og er ansett som
en av de mest avanserte i verden.

Aker Material Handling er et ledende
selskap innen lager- og arkivsystemer til
bruk i industri og kontormiljøer. Aker
eier hundre prosent av Aker Material
Handling som er blant de største av sitt
slag i Europa, og produktene selges
under kjente merkenavn som Construc-
tor, Bruynzeel, Compactus og Dexion.
Ved utgangen av året 2004 hadde grup-
pen i overkant av 700 ansatte hvorav
140 var ansatt i Norge.

Konsernet har fire produksjonsan-
legg i Tyskland, Nederland og Norge, og
et bredt nett av salgskontorer og distri-
butører i Europa. De viktigste produk-
tene i industrisegmentet er pallereoler,
lagerhyller og diverse lager- og material-
håndteringssystemer. Til bruk i arkiver og
kontormiljøer leverer selskapet mobile og
stasjonære hylle- og lagringssystemer.

Selskapets har vært gjennom en
omfattende restruktureringsprosess som
ble avsluttet i 2004 med salg av Con-
structor Finland AS og Redirack Ltd (UK).
Alt i alt er det de to siste årene avhendet
virksomheter med til sammen over 175
mill euro i omsetning og 1200 ansatte,
til en verdi av nærmere 375 mill kroner.

Øvrig virksomhet og investeringer
omfatter blant annet Atlas-Stord, Molde
Fotballklubb, minoritetsandeler i blant
annet NorSea Group og Kværner.

Atlas-Stord leverer avvanningsløs-
ninger til forproduksjon basert på fiske-
mel, animalske biprodukter og bipro-
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Regnskapene presentert i denne
årsrapport omfatteer Aker ASA
(Aker RGI Holding) konsern for
perioden 2002 til 2004. I tillegg er
det utarbeidet et proforma
regnskap for 2003 og 2004 som
om dagens Aker ASA konsernet ble
etablert 1. januar 2003. Alle
kommentarer i styrets beretning
refererer til proforma regnskapene
med mindre noe annet er
uttrykkelig oppgitt.
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dukter fra destillasjons- og bryggerivirk-
somhet. Selskapet leverer også avvan-
ningsløsninger til kommunale og indus-
trielle miljøanlegg.

Aker eier 33,5 prosent av selskapet
Norsea Group som er en ledende leve-
randør av base- og forsyningstjenester,
logistikk og service til landbasert virk-
somhet og offshoreindustrien. NorSea
Group har åtte strategisk lokaliserte
baser langs norskekysten, fra Stavanger
i sør til Hammerfest i nord.

Kværner er et holdingselskap med
investeringer i diverse industrivirksomheter
i Europa og USA. Aker eier 21,7 prosent
av aksjene i Kværner ASA. Kværner eier
på sin side 49 prosent av kapitalen i Aker
ASA i form av B-aksjer uten stemmerett.

Strategiske milepæler
Ved starten av året 2004 eide selskapet
Aker RGI Holding AS 49,9 prosent av
aksjene i Kværner ASA. Både Aker RGI
Holding og Kværner hadde en rekke
industrielle og finansielle engasjementer
i komplekse strukturer, og begge syste-
mene hadde behov for refinansiering av
gjeld som forfalt i løpet av 2004.

Ved utgangen av året var struktu-
rene forenklet og selskapene refinansi-
ert. Aker ASA er morselskapet i et
industrikonsern som omfatter det meste
av tidligere Aker RGI Holding og Kvær-
ners virksomheter. Kværner ASA er mor-
selskapet i et konsern med betydelige
verdier og virksomheter med utfor-
dringer av både driftsmessig og struktu-
rell karakter. Disse to strukturene er juri-
diske og finansielt selvstendige enheter
og atskilte, med unntak av krysseierska-
pet nevnt over.

En rekke transaksjoner var nødven-
dige for å oppnå den ønskede forenk-
ling og refinansiering. Hver enkelt trans-
aksjon ble begrunnet og detaljert
redegjort for i diverse prospekter og
informasjonsmemorandum. Alle doku-
mentene ble gjort tilgjengelige for
offentligheten og de fleste ble sendt pr

post til aksjonærene på deres kjente
adresser.

De vesentligste transaksjonene var som
følger:
• Tredeling av Kværner ASA og

tilbud om ombytting av aksjer
Kværners aksjonærer vedtok på
generalforsamlingen 19. mars å dele
selskapet i tre ved å skille ut Aker
Kværner og Aker Yards som selv-
stendige børsnoterte konsern. Forut
for disse transaksjonene ble Akers
skipsverfts fusjonert med Kværners
skipsverft. Kværners aksjonærer fikk
anledning til å velge om de ville fort-
sette som aksjonærer i Kværner ASA
eller å bytte sine Kværner-aksjer mot
aksjer i Aker Kværner og Aker Yards.
Kværners bank- og obligasjonsgjeld
på til sammen 4,1 mrd kroner ble
overført til Aker Kværner.

• Etablering og børsnotering av
Aker Kværner
Aker Kværner ble børsnotert 2. april
etter forutgående aksjeemisjon på
ca 2,1 mrd kroner og refinansiering
blant annet gjennom opptak av et
internasjonalt obligasjonslån på 260
mill euro.

• Etablering og børsnotering av
Aker Yards
Aker Yards ble børsnotert 2. juni
etter at ca 22 prosent av selskapets
aksjer var fordelt mellom Kværners
aksjonærer etter ombyttingstilbudet
beskrevet over. Forut for børsnote-
ringen var Aker RGIs skipsverft lagt
inn i samme struktur gjennom en
fusjon med Kværners skipsverft.
Aker Yards etablerte etter notering
et obligasjonslån på til sammen 600
mill kroner i tillegg til et konvertibelt
lån på 236 mill kroner.

• Etablering og børsnotering av
Aker 
Industrikonsernet Aker ble etablert
ved at Aker RGI Holding AS ble
fusjonert med et heleid dattersel-
skap i Kværner-konsernet med opp-

gjør til Aker RGI AS i Kværner-aksjer.
Dette opprinnelig heleide Kværner-
selskapet tok så navnet Aker ASA og
refinansierte seg gjennom opptak av
langsiktige banklån på 1,44 mrd
kroner. I september 2004 delte
Kværner ASA ut sine Aker A-aksjer
som utbytte til sine aksjonærer. Aker
A-aksjen ble tatt opp til notering på
Oslo Børs 8. september.

I januar 2005 besluttet Aker å selge
noen av sine aksjer i Aker Kværner og
Aker Yards. Etter en betydelig positiv
kursutvikling, kunne Aker frigjøre
omkring 1,5 mrd kroner i kapital og
fortsatt opprettholde sin majoritetsposi-
sjon og innflytelse i de to selskapene.

Denne kapitalfrigjøringen la grunnla-
get for en ytterligere styrking av morsel-
skapets finansielle stilling. Halvparten av
bankgjelden i Aker ASA ble umiddelbart
innfridd. Samtidig etablerte Aker ASA to
nye, langsiktige obligasjonslån på til
sammen 1 mrd kroner. Planen er å innfri
resten av bankgjelden i mars 2005.

De strategiske grepene over har
bidratt til å sikre og synliggjøre betyde-
lige verdier for aksjonærer og obliga-
sjonseiere i Aker ASA og de underlig-
gende selskapene. Kursutviklingen i
både aksjer og obligasjoner har vært
positiv gjennom 2004.

Konsernets resultat og
balanse
Det konsolidert årsregnskapet for 2004
for Aker-konsernet viser en omsetning
på 52 mrd kroner. Det er på linje med
foregående år. Et noe lavere aktivitets-
nivå og svakere resultat i Aker Yards ble
langt på veg oppveid av betydelig bedre
resultater i Aker Kværner, Aker Seafoods
og Aker Material Handling.

Driftsresultatet før avskrivninger og
amortisering av goodwill for konsernet
totalt var 2,4 mrd kroner i 2004
sammenliknet med 2,6 mrd kroner i
2003. Størst bedring hadde Aker Kvær-
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ner som rapporterte en 40 prosents
bedring i EBITDA fra 2003 til 2004.

Driftsresultat etter avskrivninger og
spesielle driftsposter var 749 mill kroner
i 2004, sammenliknet med 757 mill kro-
ner foregående år.

Konsernets samlede finanskostnader
ble betydelig redusert med den nye
finansielle strukturen som ble etablert i
2004. Etter finanskostnader leverte kon-
sernet et overskudd på 75 mill kroner i
2004, sammenliknet med et underskudd
på 266 mill kroner året før.

Konsernets skattekostnad for 2004 var
505 mill kroner. Av dette er 479 millioner
kroner en effekt av den nye, norske skatte-
reformen. Ordinær skattekostnad beløp
seg til 26 mill kroner for året som helhet.

Aker-konsernets balanse er redusert
fra 41 mrd kroner til 38 mrd kroner
gjennom 2004. Reduksjonen i eiendeler
er hovedsakelig et resultat av redusert
varelager og arbeidskapital. Innbeta-
linger fra kunder på prosjekter avsluttet
mot slutten av året og forskuddsinnbe-
talinger på prosjekter under arbeid,
bidrar til denne positive utviklingen.

Betalingsmidlene utgjorde til sam-
men 8,1 mrd kroner ved utgangen av
året, nærmest uendret fra året før. Gjel-
den derimot, er redusert gjennom året.
Kortsiktig rentebærende gjeld var 0,9
mrd kroner ved utgangen av 2004
sammenliknet med 4,5 mrd kroner 12
måneder før. Pr 31. desember 2004
hadde konsernet en netto rentebæ-
rende fordring på 693 mill kroner. Ved
inngangen av året var dette en netto
gjeldspost på 2,7 mrd kroner.

Etter styrets oppfatning gir årsregn-
skapet en tilfredsstillende beskrivelse av
konsernets stilling ved årsskiftet. Styret
mener at forutsetningen om fortsatt
drift er til stede, og årsregnskapet er
avlagt under denne forutsetning.

Hovedområdene
Aker Kværner rapporterte solide fram-
skritt gjennom året med en EBITDA på 

1 401 millioner kroner, 40 prosent bedre
enn året før. Konsernets markeder utvik-
let seg positivt, og det ble inngått flere
store kontrakter gjennom året. Ved
utgangen av året var ordrereserven
rekordhøye 36 mrd kroner.

Aker Kværner rapporterer å være i
rute til å nå de finansielle målene som
ble trukket opp i første kvartal 2003. I
midten av 2005 venter konsernet å ha
en annualisert EBITDA på 1,5 mrd kro-
ner, og i 2006 er målet 1,75 mrd kroner.

Aker Yards leverte resultater i overkant
av plan. EBITDA for året var 802 mill
kroner. Resultatet er halvert i forhold til
året før som følge av forbigående svake
markeder og lav ordreinngang i 2002 og
2003. Markedene bedret seg markant i
2004 og ordrereserven ved slutten av
året var over 23 mrd kroner, nesten 30
prosent opp i løpet av 12 måneder. For
2005 forventer Aker Yards økt omset-
ning og noe høyere EBITDA sammenlik-
net med foregående år.

Styret i Aker Yards har foreslått å
utbetale utbytte for 2004 på 5,75 kro-
ner pr aksje. Det tilsvarer ca 66 mill kro-
ner for Akers andel av aksjene.

Aker Seafoods hadde i 2004 en
EBITDA på 109 mill kroner, opp fra 74
mill kroner året før. Til tross for økt kon-
kurranse fra frysetrålere i kombinasjon
med foredling i Kina, og liten råstofftil-
gang i deler av året, har Norway Seafo-
ods virksomhet i Norge og Danmark
utviklet seg positivt. Disse virksomhetene
hadde en EBITDA på 134 mill kroner for
året. De enkelte virksomhetene i forret-
ningsområdet Aker Seafoods Corp hadde
varierte resultater, med god produksjon
på to fabrikkskip og lav fangst på tre
linebåter. I tillegg ble det kostnadsført
ytterligere restruktureringskostnader samt
oppstartkostnader i forbindelse med for-
søksfiske på krill i Antarktis.

En eventuell politisk beslutning som
medfører at Aker Seafoods kan sikre seg
jevnere tilgang til råstoff i både fangst-

ÅRSRAPPORT 2004 13

(beløp i mill kroner)

Aker Kværner 2002 2003 2004

Omsetning 34 140 31 327 35 553

EBITDA 573 1 003 1 401

Ordrereserve 26 483 31 491 35 920

AkerYards 2002 2003 2004

Omsetning 18 386 15 865 12 514

EBITDA 1 372 1 610 802

Ordrereserve 18 010 18 246 23 366

Aker Seafoods 2002 2003 2004

Omsetning 1 596 1 523 1 835

EBITDA 98 74 109

Aker Material Handling

(Videreført virksomhet)

2002 2003 2004

Omsetning 1 210 1 193 1 227

EBITDA -108 -34 12

Ordrereserve 227 211 265

Nøkkeltall
Hovedområdene
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og foredlingsleddet, vil har en vesentlig
positiv betydning for selskapets utvikling.
Surimi og fiskeprisene for Aker Seafoods
Corps produkter har økt gjennom 2004.
Bedre utnyttelse av fartøyskapasitet er
nøkkelen til videre forbedring.

Aker Material Handling avsluttet i
2004 en omfattende restrukturering og
strømlinjeforming av virksomheten med
gode resultater. Ordresituasjon og lønn-
somhet er gradvis forbedret gjennom
året. EBITDA for de videreførte virksom-
hetene økte fra et underskudd på 34
mill kroner i 2003 til et overskudd på
12mill kroner i 2004, til tross for en
økning i stålprisene på 40-60 prosent.
Stål er den viktigste innsatsfaktoren i
virksomheten. For de videreførte virk-
somhetene er den samlede ordreinn-
gangen 1,3 mrd kroner. Det er 16 pro-
sent bedre enn året før.

Fokus i Aker Material Handling er i
2005 å videreføre igangsatte forbe-
dringsprosjekter, herunder produktutvik-
ling og optimalisering av produksjons-
struktur. I den forbindelse blir en av to
produksjonslinjer for industrielle hyller
og småvarereoler flyttet fra fabrikken i
Norge, der den har vært lite benyttet, til
fabrikken i Laubach i Tyskland.

Morselskap og øvrig virksomhet
hadde i 2004 en EBITDA på 42 mill kro-
ner. Kostnadene i selve morselskapet og
andre selskaper i holdingstrukturen
utgjorde 114 mill kroner. Kostnadene i
morselskapet var høye på grunn av stor
aktivitet i tilknytning til restrukturering
og strategiske prosjekter. 

Morselskapets balanse
Morselskapet Aker ASA ble etablert
sommeren 2004. I pro forma balansen
for morselskapet og øvrige selskaper i
holdingstrukturen pr 30. juni 2004 var
den bokførte verdien av selskapets børs-
noterte og andre egenkapitalinveste-
ringer 9 mrd kroner. Rentebærende eks-

tern gjeld var ca 2,3 mrd kroner og
netto rentebærende poster var minus
1,1 mrd kroner.

Ved årsskiftet var balansen markant
styrket. Den bokførte verdien av egen-
kapitalinvesteringene var noe redusert til
ca 8,3 mrd kroner. Markedsverdien av
de børsnoterte eiendelene alene var der-
imot økt til hele 7,7 mrd kroner. Den
eksterne gjelden var redusert, blant
annet gjennom tilbakekjøp av deler av
Akers børsnoterte obligasjonslån
(AKE16) for 236 mill kroner.

Pr 31. desember 2004 hadde Aker
ASA med Holding kortsiktige rentebæ-
rende fordringer og kontanter på til
sammen 474 mill kroner. Ekstern gjeld
utgjorde om lag 1,9 mrd kroner, hvorav
banklån utgjorde 1,44 mrd kroner og
utestående på AKE16-lånet var ca 360
mill kroner. Netto rentebærende poster
var minus 1,1 mrd kroner.

Etter årsskiftet har det skjedd nye og
vesentlige endringer i balansen ved at
Aker har frigjort 1,5 mrd kroner
gjennom salg av aksjer i Aker Kværner
og Aker Yards. Konsernet har videre lagt
ut to nye obligasjonslån på til sammen 
1 mrd kroner. I løpet av første kvartal vil
Aker tilbakebetale all bankgjeld, og i
forbindelse med et eventuelt utbytte vil
det bli gitt et tilbud til eierne av obliga-
sjonslånet AKE16 om innfrielse (se
nedenfor). Etter dette vil selskapet være
netto gjeldfritt.

Resultatdisponering
Resultatregnskapet til morselskapet Aker
ASA for 2004 gjøres opp med ordinært
nettoresultat på -448 mill kroner. Selska-
pets frie egenkapital som kan benyttes
til utbytte, utgjorde 2 683 mill kroner 
pr 31. desember 2004.

Med selskapets finansielle stilling er
det styrets vurdering at Aker ASA har
kapasitet til å dele ut et utbytte til sine
aksjonærer i form av aksjer i Kværner
ASA. Aker eier 21,7 prosent av aksjene i
Kværner. Med dagens børskurs er disse

aksjene verdt om lag 516 mill kroner.
Det tilsvarer om lag 6,70 kroner pr Aker-
aksje. Med dette får aksjonærene
utbytte, samtidig som selskapsstrukturen
forenkles ytterligere ved at krysseierska-
pet mellom Aker og Kværner fjernes.

Et utbytte slik det foreslås av styret
vil i henhold til låneavtalen for obliga-
sjonslånet AKE16 medføre at det frem-
settes tilbud om innløsning av utestå-
ende obligasjoner. Det er utstedt
obligasjoner pålydende 805 mill kroner.
Av disse eies 358,5 mill kroner av andre
enn Aker selv. Et tilbud om innløsning vil
bli fremsatt dersom utbytte blir vedtatt.

Forholdet til medarbeidere,
miljø og samfunnet for øvrig
Aker har som mål å være ansett som
den foretrukne partner for sine ansatte
og forretningsforbindelser og en vel
respektert samfunnsaktør. Lønnsomhet
over tid er en forutsetning for å kunne
oppnå dette målet.

Aker skal ikke bare kjennetegnes
ved hva selskapet og de ansatte leverer i
form av tjenester, produkter og økono-
miske resultater. Det er minst like viktig
hvordan konsernet leverer. Langsiktige
og gjensidig givende relasjoner til
enkeltindivider, organisasjoner og sam-
funnet som helhet skaper varige verdier.

Bedriftene i Aker-konsernet hadde til
sammen 35 816 ansatte ved utgangen av
2004. Av disse arbeidet om lag 12 200 i
Norge, 12 000 i EU-området og 4 200 i
Nord-Amerika, hovedsakelig USA.

Felles for de fleste av konsernets
virksomheter er at kompetanseinnholdet
i leveransene har økt betydelig de siste
årene. Prosjekter gjennomføres i stadig
økende grad ved hjelp av partnere og
underleverandører, og gjerne på anlegg
som geografisk ligger langt fra konser-
nets egne produksjonssteder.

Derfor er det viktig for selskaper i
Aker-konsernet å kunne tiltrekke seg og
beholde ansatte, og tilføre dem ny kunn-
skap gjennom utfordrende arbeidsoppga-
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ver og systematisk utvikling. Aker Kvær-
ner som har de fleste ansatte i konsernet,
har etablert rutiner for slik regelmessig
oppfølging av ansatte og spesielle opp-
legg for lederutvikling. Liknende initiativer
er under implementering i Aker Yards og
øvrige selskaper i konsernet.

Fordi mangfold bidrar positivt til
organisasjonsutvikling ønsker konsernet
å være en attraktiv arbeidsgiver for
menn og kvinner, uansett alder, etnisk,
religiøs, politisk eller kulturell bakgrunn.

I Norge er likestilling mellom kjøn-
nene et sentralt tema. Bedrifter i konser-
net er aktive bidragsytere i Næringslivets
Hovedorganisasjons Female Future-initi-
ativ, og som hovedaksjonær i de børs-
noterte selskapene Aker Kværner og
Aker Yards har Aker formidlet til selska-
penes valgkomite at det er ønskelig at
myndighetenes ønske om kvinnerepre-
sentasjon i børsnoterte selskaper blir tatt
med i vurderingen.

I Aker er to av seks aksjeeiervalgte
styrerepresentanter kvinner. De fire sty-
remedlemmene valgt av og blant de
ansatte er alle menn. Aker har ingen
kvinnelige ansatte i konsernledelsen.

De ansattes helse og arbeidsmiljø er
sentrale temaer og gjenstand for bety-
delig oppmerksomhet i konsernet. I

enkelte bransjer regnes dette også som
helt sentrale konkurransefortrinn. Syke-
fraværet blant ansatte i Aker-konsernet
var 3,5 prosent i 2004, ned fra 4,6 pro-
sent året før. Fraværsskadefrekvensen,
det vil si antall skader som førte til tapt
arbeidstid pr million utførte timer, var
5,1 i 2004 og 8,1 året før. 4 personer
omkom i arbeidsrelaterte ulykker i 2004
og hittil i 2005.

Morselskapets virksomhet forurenser
ikke det ytre miljø. De enkelte selskapene
som inngår i konsernet har kun begren-
set negativ betydning for miljøet under
normal drift, og det er ikke rapportert
særskilte utilsiktede utslipp i 2004.

Eierstyring og selskapsledelse
God praksis for Corporate Governance,
eller eierstyring og selskapsledelse, står
sentralt i Akers arbeid med å bygge tillit,
og konsernet er opptatt av å sikre en hen-
siktsmessig rolledeling mellom selskapets
kontrollerende organer, styret og ledelsen.

Aker har sammenholdt de nye nor-
ske anbefalingene om eierstyring og sel-
skapsledelse for børsnoterte selskaper
med konsernets prosedyrer og praksis,
og funnet stor grad av overensstem-
melse. På enkelte punkter er det avvik

slik det fremkommer av redegjørelsen
på side 7. Styret vurderer disse avvikene
som mindre vesentlige.

Gjennom TRG Holding eier Kjell Inge
Røkke 67,8 prosent av de stemmeberet-
tigede A-aksjene i Aker. Han er styrefor-
mann i Aker ASA og en aktiv bidragsy-
ter til utviklingen i konsernet. Nærheten
til dette aktive eierskapet anses å være
vesentlig for verdiskapingen i konsernet
og fullt forenlig med prinsippene for
god eierstyring.

Selskapets valgkomite, styrets for-
mann og styrets øvrige aksjeeiervalgte
medlemmer blir valgt av generalforsam-
lingen. Styre og ledelse er presentert på
selskapets hjemmesider og på side 8 og
9 i den trykte årsrapporten.

De ansatte i Aker har gjennom egne
valg utnevnt fire representanter til styret i
Aker ASA. Tre av disse arbeider til daglig i
Aker Kværner og en i Aker Seafoods.

Internkontroll i Aker ASA skjer
gjennom detaljert budsjettoppfølging,
grundig og regelmessig kostnadskontroll
og rutiner for attestering av utbetalinger.

KPMG er selskapets revisor. Revi-
sjonshonorar og annen godtgjørelse til
revisor fremgår i notene til morselska-
pets og konsernets regnskap.
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Oslo, 24.02.2005
For Aker ASA

Kjell Inge Røkke Lone Fønss Schrøder Bjørn Flatgård Eva von Hirsch
(Styrets leder) (Nestleder) (Styremedlem) (Styremedlem)

Kjeld Rimberg Kjell A. Storeide Atle Tranøy Stein Aamdal
(Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem)

Bjarne Kristiansen Harald Magne Bjørnsen Leif-Arne Langøy
(Styremedlem) (Styremedlem) (Konsernsjef)

Generalforsamlingen i Aker ASA,
avholdt 31. mars 2005, vedtok at
utbyttet for 2004 blir redusert til
kroner 0. Regnskap og noter er
omarbeidet i tråd med dette
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Regnskap1) Regnskap1) Regnskap1) Proforma 2)

2002 2003 2004 Beløp i mill kroner Note 2004 2003

14 837 13 809 43 306 Driftsinntekter 4,5 51 694 51 458 

-10 041 -8 610 -25 297 Varekostnad og beholdningsendringer 19, 6 -29 652 -29 837 

-3 044 -3 135 -11 050 Lønnskostnader 26, 6 -13 878 -14 770 

-1 522 -1 261 -4 943 Andre driftskostnader 6 -5 798 -4 244 

230 803 2 016 Driftsresultat før avskrivninger og  amortiseringer 2 366 2 607 

-396 -376 -675 Avskrivninger 14 -775 -836 

-163 -117 -408 Amortisering 13 -517 -530 

1 248 -32 -325 Spesielle driftsposter 7 -325 -484 

919 278 608 Driftsresultat 4 749 757 

479 -448 11 Resultat fra investering i  tilknyttede selskaper 8 19 -9 

-228 -956 -773 Netto finansposter 9 -693 -1 136 

-308 122 0 Spesielle finansposter 10 0 122 

862 -1 004 -154 Resultat før skatt 4 75 -266 

-308 75 -440 Skattekostnad 12 -505 19 

554 -929 -594 Årets resultat -430 -247 

-34 -8 89 Minoritetsandel 11 132 36 

588 -921 -683 Majoritetensandel -562 -283 

76 971 875 Gjennomsnittelig utestående antall aksjer 3) 76 971 875 76 971 875 

-8,87 Resultat pr aksje 4) -7,30 -3,68

-8,87 Utvannet resultat pr aksje 5) -7,30 -3,68

1) Regnskap 2002-2004 viser årsregnskapene for tidligere Aker RGI Holding AS Konsernet som er videreført i Aker ASA Konsernet (se note 3).

2) 2003 og 2004 er proforma tall som om Aker ASA konsernet ble etablert med regnskapsmessig virkning 1. januar 2003 (se note 3).

3) For sammenligningsformål var resultat pr aksje i proforma perioden beregnet ved å benytte veid gjennomsnitt antall aksjer under perioden mai til

desember 2004. 

4) Majoritetens andel av årets resultat / gjennomsnittlig antall utestående aksjer

5) Det var ingen potensielle instrumenter med utvanningseffekt utestående pr 31. desember 2004.

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Aker ASA Konsern, Resultatregnskap
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Regnskap1)Regnskap1) Regnskap1) Proforma2)

2002 2003 2004 Beløp i mill kroner Note 2003

EIENDELER

1 626 1 605 8 480 Immaterielle eiendeler 13 8 585 

3 070 3 508 5 494 Varige driftsmidler 14 5 675 

4 696 5 113 13 974 Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 14 260 

3 986 3 896 773 Finansielle rentebærende anleggsmidler 15 542 

327 252 226 Finansielle rentefrie anleggsmidler 16 358 

3 907 2 973 811 Aksjer og selskapsandeler 17 800 

8 220 7 121 1 810 Sum finansielle anleggsmidler 1 700 

12 916 12 234 15 784 Sum anleggsmidler 4 15 960 

5 890 5 808 14 476 Kortsiktig operasjonelle eiendeler 18,19 16 905 

78 114 168 Rentebærende kortsiktige fordringer 21 114 

1 652 971 8 072 Betalingsmidler 22 8 384 

7 620 6 893 22 716 Sum omløpsmidler 25 403 

20 536 19 127 38 500 Sum eiendeler 41 363 

EGENKAPITAL OG GJELD

2 137 2 205 7 807 Innskutt egenkapital 7 807 

4 685 3 823 -2 167 Opptjent egenkapital -1 075 

6 822 6 028 5 640 Sum egenkapital 23 6 732 

58 256 2 562 Minoritetsinteresser 24 2 515 

6 880 6 284 8 202 Sum egenkapital og minoritetsinteresser 9 247 

611 601 1 325 Utsatt skatt og andre forpliktelser 25,26 1 261 

0 0 645 Annen langsiktig rentefri gjeld 27 277 

0 0 3 826 Ansvarlig lån 28 3 946 

5 065 4 139 7 434 Rentebærende langsiktig gjeld 29 7 261 

5 676 4 740 13 230 Sum langsiktig gjeld 12 745 

3 870 3 582 16 182 Rentefri kortsiktig gjeld 18,20 14 844 

3 930 4 521 886 Rentebærende kortsiktig gjeld 30 4 527 

7 800 8 103 17 068 Sum kortsiktig gjeld 19 371 

20 356 19 127 38 500 Sum egenkapital og gjeld 41 363 

Aker ASA Konsern, Balanse pr. 31.12.

Oslo, 31.03.2005
For Aker ASA

Kjell Inge Røkke Lone Fønss Schrøder Bjørn Flatgård Eva von Hirsch
(Styrets leder) (Nestleder) (Styremedlem) (Styremedlem)

Kjeld Rimberg Kjell A. Storeide Atle Tranøy Stein Aamdal
(Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem)

Bjarne Kristiansen Harald Magne Bjørnsen Leif-Arne Langøy
(Styremedlem) (Styremedlem) (Konsernsjef)



Regnskap Regnskap Regnskap Proforma

2002 2003 2004 Beløp i mill kroner Note 2004 2003

862 -1 004 -154 Resultat før skatt 75 -266 

-940 -59 91 Salgstap/(-gevinst) og nedskrivninger 259 -22 

Urealisert valutatap/-gevinst og andre 

- -52 -503 resultatposter uten kontanteffekt -658 -52 

559 493 1 083 Ordinære avskrivninger 4 1 292 1 366 

-479 448 -11 Andel resultat i tilknyttede selskaper 8 -19 9 

-   -   -   Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper -   -  

-103 -74 -169 Betalt skatt -201 -222 

236 -310 4 224 Endring i driftsmessige eiendeler og gjeld 4 160 1 127 

135 -558 4 561 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 4 907 1 940 

-669 -360 -670 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler 13,14 -777 -832 

-1 924 -22 -378 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre selskaper 17 -424 338 

64 91 277 Salgssum ved salg av varige driftsmidler 319 91 

1 015 464 177 Salgssum ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper 177 464 

7 142 Effekt av sammenslåing/fusjon

-642 165 -145 Netto kontantstrøm fra andre investeringer -287 179 

-2 156 338 6 403 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -992 240 

2 804 601 3 467 Opptak av langsiktige lån 29 3 572 601 

-3 398 -1 530 -2 780 Nedbetaling av langsiktige lån 29 -3 565 -1 996 

1 802 430 -4 161 Endring av kortsiktige rentebærende gjeld -3 589 -335 

-451 -14 -30 Betalt utbytte -343 -311 

-   -   -   Kapitalutvidelse -   -  

757 -513 -3 504 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -3 925 -2 041 

-1 264 -733 7 460 Kontantstrøm gjennom året -10 139 

-63 52 -359 Effekt av valutakursendring på bankbeholding -302 439 

2 979 1 652 971 Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 8 384 7 806 

1 652 971 8 072 Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 22 8 072 8 384 
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Generelt
Akers regnskap er avlagt etter norsk lovgivning og god norsk
regnskapsskikk. 

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontant-
strømoppstilling og noteopplysninger. 

Tallene presentert i noter er Aker ASA (Aker RGI Holding)
konsern for perioden 2002 til 2004. I tillegg er det utarbeidet
et proforma regnskap for 2003 og 2004 som om dagens Aker
ASA konsernet ble etablert 1. januar 2003.

Konsolideringsprinsipper
Konsoliderte regnskaper
Konsernregnskapet for Aker omfatter Aker ASA og alle datter-
selskaper hvor Aker direkte eller indirekte har bestemmende
innflytelse. Selskaper som er kjøpt/solgt i året er konsolidert i
resultatregnskapet fra/til kjøps-/salgstidspunktene.

Utenlandske datterselskaper og tilknyttede selskapers regn-
skaper er ved konsolidering harmonisert i samsvar med konser-
nets regnskapsprinsipper. 

Eliminering av interne transaksjoner og mellomværender
Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var én
enhet. Således er alle transaksjoner og mellomværender mellom
selskaper i konsernet eliminert. 

Investering i datterselskaper
Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen av aksjene i
morselskapets regnskap mot egenkapitalen i datterselskapet på
kjøpstidspunktet. Eventuelt betalte mer-/mindreverdier fordeles
på de materielle og immaterielle eiendeler og forpliktelser mer-
eller mindreverdien relaterer seg til. Merverdiene føres brutto
med avsetning for utsatt skattegjeld. Betalt merverdi som ikke
kan fordeles på eiendeler, aktiveres som goodwill og avskrives
over forventet levetid. 

I morselskapets regnskap vurderes investering i dattersel-
skaper til kostpris.

Omregning av utenlandske datterselskap 
til norske kroner
Ved omregning av utenlandske datterselskapers regnskaper fra
utenlandsk valuta til norske kroner, er balanseposter omregnet
til dagskurs ved regnskapsavslutningstidspunktet og resultat-
poster omregnet til gjennomsnittskurs for regnskapsåret.

Generelle prinsipper
Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om histo-
risk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsik-
tighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på
transaksjonstidspunktet. Det er tatt hensyn til sikring. 

Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regn-
skapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen bereg-
ner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og
balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og fak-
tiske tall.

Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet ved salg av varer
og på ytelsestidspunktet ved salg av tjenester til timepris. For
prosjekter til fast pris med lang tilvirkningstid inntektsføres en
andel av forventet fortjeneste basert på fullførelsesgraden.

Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med

de inntekter kostnadene kan henføres til. Kostnader som ikke
kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
Ved omstrukturering og nedleggelse av virksomhet, kostnadsfø-
res kostnader knyttet til dette på beslutningstidspunktet.

Eiendeler knyttet til virksomhetens varekretsløp klassifiseres
som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld.
Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klas-
sifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller
innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet. Aksjer som
ikke er besluttet å være til varig eie, føres som omløpsmidler.

Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler og øvrig
gjeld klassifiseres som langsiktig.

Nærstående parter
Konsernet har foretatt transaksjoner med nærstående parter i
løpet av siste regnskapsår. Et forhold mellom to parter kan klas-
sifiseres som nærstående dersom en part kan påvirke den
annen parts beslutninger. Transaksjoner med nærstående parter
foretas på markedsmessige vilkår.

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper
Prosjekter
Konsernets virksomhet består i hovedsak av tilvirkning av varer
etter forutgående bestilling fra oppdragsgiver. For langsiktige til-
virkningskontrakter brukes løpende avregning og inntektsføring
skjer i takt med fremdriften av prosjektet, primært basert på en
sammenligning av påløpte og estimerte totale kontraktskostnader. 

Når man ikke kan gi et pålitelig estimat for det endelige
utfall av en kontrakt, skjer inntektsføring bare i den grad
påløpte kostnader forventes inndekket. Forventede fremtidige
tap på inngåtte kontrakter utgiftsføres og avsettes som periodi-
sert driftskostnad under kortsiktig gjeld. Tap tas fullt ut så snart
de er kjent. Inntekter fra kontrakter inkluderer endringsordrer
samt omtvistede beløp når, etter ledelsens vurdering, realisasjon
er sannsynlig og pålitelige estimater kan gjøres. 

Prosjektkostnader inkluderer kostnader som er direkte knyt-
tet til det enkelte prosjekt samt indirekte kostnader som kan
henføres til prosjektet.

Kostnader ved tilbud aktiveres når det er sannsynlig at sel-
skapet får oppdraget. Alle andre tilbudskostnader kostnadsfø-
res når de påløper. Inntekter og kostnader i forbindelse med
finansiering av byggeprosjektene inkluderes i prosjektresultatet. 

Opparbeidet inntekt klassifiseres som driftsinntekt i resultat-
regnskapet. Løpende prosjekter klassifiseres som kortsiktige
prosjekter i balansen. Forskudd fra kunder motregnes i balan-
sen mot kontrakter under utførelse i den utstrekning forskud-
det er medgått til å finansiere beholdninger knyttet til det opp-
drag forskuddet gjelder. Mottatte kundeforskudd utover det
som er avregnet mot beholdninger klassifiseres som kortsiktig
gjeld. 

Varebeholdninger
Beholdninger av råstoffer og driftsmaterialer er bokført til den
laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Ferdigvarer og halvfa-
brikata beregnes etter full tilvirkningskost. I tilvirkningskost inn-
går, foruten inntakskost, direkte og indirekte tilvirkningskostna-
der inklusive andel faste tilvirkningskostnader som beregnes
med utgangspunkt i normal kapasitet. 

Note 1 Beskrivelse av regnskapsprinsipper og generelle opplysninger



Anleggsmidler
Anleggsmidler er bokført til historisk kost med fradrag for ordi-
nære avskrivninger. 

Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn
balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp.
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i
bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrøm-
mene som eiendelen vil generere. Dersom det finner sted en
verdinedgang som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning
av anleggsmidler. Foretatte nedskrivninger reverseres i den grad
grunnlaget for nedskrivninger ikke lenger er til stede.

Vedlikehold
Som hovedregel kostnadsføres alt vedlikehold når kostnadene
påløper. Oppgradering og utskifting av driftsmidler betraktes
som investering og balanseføres.

Forskning og utvikling
Utgifter til forskning og utvikling kostnadsføres i hovedsak når
de påløper eller som en del av prosjektkostnadene.

Miljøinvesteringer
Utgifter i forbindelse med tiltak til forbedring av det indre og
ytre miljø kostnadsføres også når de påløper, med mindre tilta-
kene har positiv betydning for produktiviteten.

Leasing
Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfø-
rer de økonomiske rettigheter og forpliktelser til selskapet (finan-
siell leasing) aktiveres som driftsmiddel og medtas som forplik-
telse under rentebærende gjeld til nåverdien av minimumsleien. 

Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad
og klassifiseres som ordinær driftskostnad.

Avskrivninger
Konsernets ordinære avskrivninger baseres på en vurdering av
driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Det foretas line-
ære avskrivninger basert på den antatte levetid. Tilsvarende
prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Finansiell
leasing avskrives i henhold til plan og forpliktelsen reduseres
med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.

Eiendeler og gjeld i valuta 
Betalingsmidler, fordringer og gjeld vurderes til balansedagens
kurs.

Fordringer eller gjeld som er sikret ved bindende kontrakt
om kjøp eller salg av samme valuta (terminkontrakter), omreg-
nes til den kurs som er avtalt i kontrakten.

Finansielle instrumenter i valuta som representerer sikring av
kontraktsfestede inn- og utbetalinger i valuta, vurderes som sik-
ringsinstrumenter. Valutagevinster og –tap på slike instrumenter
utsettes og medtas i målingen av den sikrede transaksjonen.

Dersom tilstrekkelig sikkerhet ikke anses å foreligge, vurde-
res ikke sikringsforretningene som regnskapsmessig sikring og
eventuelt urealisert tap kostnadsføres. Sikringsforretninger av
ikke avtalefestede fremtidige kontantstrømmer anses kun som
regnskapsmessig sikring i den grad det anses å foreligge tilstrek-
kelig sikkerhet for realisasjonen av disse kontantstrømmene.

Pensjonskostnader
Pensjonsordninger som er ytelsesplaner er vurdert til nåverdien
av de fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balanseda-
gen og beregnet på basis av forutsetninger om antall opptje-

ningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjons-
midler og forventet fremtidig lønnsvekst og pensjonsregulering,
samt aktuarmessige forutsetninger om forventet levealder, frivil-
lig avgang osv. 

Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Netto pensjons-
forpliktelser på underfinansierte kontrakter er balanseført som
langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfi-
nansierte kontrakter er balanseført som langsiktig rentefri for-
dring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyt-
tes. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad
fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for
fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, inn-
går i posten lønn og andre personalkostnader. 

Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjons-
planer fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid.
Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes
endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimaten-
dringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opp-
tjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 %
av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

For pensjonsordninger som regnskapsmessig er definert
som tilskuddsplaner, regnskapsføres tilskuddet som periodens
pensjonskostnad. 

Utsatt skatt
Utsatt skatt i balansen beregnes på basis av midlertidige for-
skjeller mellom bokførte og skattemessige verdier. Ved bereg-
ning av utsatt skatt, bruker man den relevante skattesats og
skatteregler på balansedagen. Den utsatte skatten er ikke ned-
diskonterte. Beregningen av utsatt skattefordel er basert på
skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til
fremføring samt sannsynligheten for fremtidig tilstrekkelig
skattbart overskudd i de ulike skatteregimene der konsernet har
virksomhet. 

I resultatregnskapet fremkommer skattekostnaden som
summen av betalbar skatt og utsatt skattekostnad. Utsatt skat-
tekostnad er endringen i netto utsatt skattegjeld fra en regn-
skapsperiode til en annen, korrigert for valutaforskjeller og
endring i utsatt skattefordring/-gjeld knyttet til oppkjøp av sel-
skap.

Ekstraordinære poster/spesielle poster
Inntekter og kostnader som er vesentlige i konsernsammen-
heng og som relaterer seg til transaksjoner utenfor konsernets
ordinære virksomhet eller skyldes unormal forretningsrisiko, og
som i tillegg ikke ventes å inntreffe regelmessig, klassifiseres
som ekstraordinære poster. 

Vesentlige poster for øvrig som ikke har sammenheng med
ordinær drift, klassifiseres som spesielle drifts- eller finansposter.
Større salgstap samt nedskrivninger, restruktureringskostnader
og lignende klassifiseres således som spesielle poster i resultat-
regnskapet. Vesentlige gevinster ved salg av anleggsmidler klas-
sifiseres som spesielle driftsinntekter. 

Betingede utfall og usikre forpliktelser
Usikre forpliktelser blir regnskapsført dersom det er sannsynlig-
hetsovervekt for at de kommer til oppgjør. Beste estimat benyt-
tes ved beregning av oppgjørsverdi.

Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinn-
skudd og plasseringer med forfall innen tre måneder fra plasse-
ringstidspunktet.
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Kontantstrømoppstilling
Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen benyttes den
indirekte modellen. Kontantstrømmene rapporteres brutto for
investerings- og finansieringsaktiviteter, mens det regnskaps-
messige resultat avstemmes mot netto kontantstrøm fra opera-
sjonelle aktiviteter.

Vesentlige kjøp og salg av virksomheter
2004
Med virkning fra 31. desember 2004 kjøpte Aker Kvaerner
Metals Inc, et heleid datterselskap av Aker Kværner ASA, metall
avdelingen til Kvaerner US Inc, et heleid datterselskap av Kvær-
ner ASA, for tilnærmet USD 8,1 millioner. Goodwill på USD 7,1
millioner oppstod ved kjøpet.

Aker Kværner AS, et datterselskap av Aker Kværner ASA,
har kjøpt Ellayess virksomheten fra Kvaerner E&C Plc, et heleid
datterselskap av Kværner ASA for totalt 284 millioner kroner,
gjenstand for visse justeringer, for eksempel endringer i arbeids-
kapital. Goodwill på 136 millioner kroner oppstod ved kjøpet. I
tillegg har Aker Kværner ASA en kortsiktig gjeld til Kværner
ASA på 32 millioner kroner i forbindelse med oppkjøpet.

I juli solgte Aker RGI Holding AS eiendelene i Legend Pro-
perties med et netto oppgjør på NOK 300 mill.

Aker Seafoods har investert NOK 30 mill i økt eierandel i
Lofoten Trål og Nord Norsk Sjømat i løpet av 2004.

I februar solgte Aker Material Handling virksomheten i Redi-
rack Ltd for omlag GBP 2,5 mill. I april solgte Aker Material
Handling aksjene i Constructor Finland OY for omlag EUR 7 mill. 

Se forøvrig note 3 for beskrivelse av endringer i konsern-
sammensetningen i 2004.

2003
Aker RGIs datterselskap Dexion Group Ltd har i 2003 gjennom-
ført en rekke kapitalfrigjøringstiltak. I mai 2003 ble en bostyrer
oppnevnt av selskapets panthavere for å avvikle produksjons-
og salgsvirksomhet i UK. I tillegg er selskaper i USA, Australia
og Asia blitt solgt, samt noen mindre nisjeselskaper i Frankrike,
Belgia og England.

Aker Yards kjøpte i januar gjennom datterselskapet Aker Bre-
vik 70% av det rumenske verftet Aker Braila (tidligere SANAB).

I januar trådte avtalen om sammenslåing av de to tyske
verftene Aker MTW, som var eid av Aker Yards, og Kværner
Warnow, som var eiet av Aker Kværner, i kraft. Det nye selska-
pet som har fått navnet Aker Ostsee, eies med 60% av Aker
Yards og 40% av Aker Kværner.

Aker RGI solgte i november 100% av selskapet Aker Energy
til det svenske oljeselskapet OER Oil. Aker Energy hadde en
49% eierandel i PL270, blokk 35/3 i Nordsjøen. 

Aker RGI solgte i november sine 7 757 832 aksjer i det
børsnoterte eiendomsselskapet Avantor ASA (39,93% av aksje-
kapitalen).

2002
Aker RGI gjennomførte en tilbudsprosess i Aker Maritime i
desember 2001 som med aksepter, ytterligere aksjekjøp før års-
slutt og opsjoner, ga en total eksponering i Aker Maritime ved
utgangen av 2001 på 75,09% av aksjene, samt 9 073 850
opsjoner med variabel innløsningskurs, tilsvarende 16,00% av
aksjekapitalen i Aker Maritime. Aker RGI besluttet 13. februar
2002 å utøve kjøpsopsjonene i Aker Maritime. Utøvelsen av
opsjonene samt ytterligere kjøp medførte at Aker RGI eide 53
971 496 aksjer i Aker Maritime, hvilket representerte en eieran-
del på 95,16% av selskapet og en tilsvarende andel av de stem-
mer som kan avgis på selskapets generalforsamling. Styret i
Aker RGI fattet i styremøte 14. februar 2002 vedtak om å
tvangsinnløse de øvrige aksjonærene i Aker Maritime den 15.
februar 2002. Løsningssummen ble satt til NOK 72 pr aksje
som samsvarer med kontantverdien på innløsningstidspunktet
av oppgjøret under det frivillige tilbudet i desember og senere
kjøp. Beslutningen innebar at Aker RGI ble eier av 100% av
aksjene i Aker Maritime. På ekstraordinær generalforsamling i
Aker Maritime den 18. februar ble det vedtatt å søke Oslo Børs
om at selskapets aksjer ble strøket fra notering. Oslo Børs ved-
tok samme dag å stryke Aker Maritime-aksjen fra notering med
siste noteringsdag 18. februar 2002.

Aker RGI var i 2001 sterkt engasjert i det strategiske arbei-
det knyttet til Aker Maritimes daværende investering i Kværner.
Etter at Kværner i 2001 meldte om betydelige finansielle pro-
blemer ble Aker Maritime, Kværners styre og lånegivere enige
om en redningsplan for selskapet. Det sentrale industrielle ele-
mentet i redningsplanen innebar en sammenslåing av Aker
Maritimes kjernevirksomhet med Kværners olje og gass divisjon.
Fusjonen ble gjennomført i mars 2002. 

Aker RGI hadde ved utgangen av 2002 en eierandel på
49,9% i Aker Kværner.

Norway Seafoods solgte i oktober 2002 alle sine gjenvæ-
rende interesser i American Seafoods LP for USD 29,3 mill. 

Aker RGI kjøpte i oktober 2002 Orkla ASAs eierinteresser i
Norway Seafoods Holding AS. Som en del av oppgjøret mottok
Orkla Norway Seafoods’ eierandel på 15% i Findus AB.

Note 2: Overgang til International Financial Reporting Standards (IFRS)

Fra 1. januar 2005 skal konsernregnskapet til Aker ASA avleg-
ges etter IFRS som er godkjent av EU og Norge. Første gang
Aker ASA skal presentere tall i henhold til IFRS er 1. kvartal
2005. Sammenligningstall vil være tilsvarende periode i 2004
og hele 2004, samt en omarbeidet åpningsbalanse pr 1. januar
2004.

IFRS konverteringsplan
Siden våren 2004 har det pågått et internt «konvertering til
IFRS»-prosjekt. Prosjektet vil bli fullført i løpet av første kvartal

2005 i forbindelse med første kvartals rapporteringen.
Utviklingen av IFRS skjer fortløpende. Dette betyr at det i

løpet av 2005 kan komme nye fortolkninger og endringer i for-
hold til anvendelsen av de standarder som blir gjeldende per
31.12 2005 og som skal benyttes i det første regnskapet avlagt
etter IFRS. Nye fortolkninger og endringer vil kunne føre til at
de foreløpige vurderinger som gjelder åpningsbalansen
1.1.2004 vil måtte endres før denne blir endelig i forbindelse
med avleggelsen av regnskapet per 31.12.2005. 
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Note 3: Endring i konsernsammensetningen i Aker ASA konsernet og proforma informasjon

Endring konsernsammensetningen i Aker ASA konsern
Aker RGI Holding konsernet (Aker RGI) fikk regnskapsmessig
kontroll over Kværner gjennom en fusjon mellom Aker Yards
AS og et datterselskap av Kværner ASA (Aker Kværner Invest-
ments AS), hvor Aker RGI fikk vederlag i form av Kværner
aksjer. Ved denne transaksjonen økte Aker RGI sin eierandel i
Kværner ASA fra 49,9 % til 59,6 %. Kværner ASA ble da et
datterselskap i Aker RGI i en kort periode. Imidlertid ble ikke
Kværner konsolidert inn i Aker RGI  på grunn av at det allerede
da var bestemt at Kværner var i midlertidig eie. Eiendeler og
gjeld relatert til Aker RGI skipsverftsindustri og 49,9 % av Aker
Maritimes olje og gass virksomheter (fusjonert med Kværners
olje og gass virksomhet i 2002) er videreført til Aker RGI Hol-
ding konsernet sin opprinnelige bokførte verdi i regnskapene i
Aker ASA konsernet. Transaksjonene har regnskapsmessig virk-
ning fra 1. april 2004.

Fusjonen mellom Aker RGI Holding AS og Kværner Holding
AS, et datterselskap av Kværner ASA er bokført som fusjon
mellom selskaper under felles kontroll (fusjon mor og datterdat-
terselskap). Eiendeler og gjeld er derfor presentert med konsern
verdiene i det konsoliderte Aker ASA konsernet. Ved utbytte i
Kværner ASA ble alle A-aksjene i Aker distribuert til Kværner
sine aksjonærer. Kværner ASA eier 49 % av aksjekapitalen i
Aker ASA gjennom B-aksjer uten stemme rett. 

Pro forma informasjon
I det offisielle reviderte konsernregnskapet for 2004 vises resul-
tatregnskap fra etableringstidspunktet 1. april 2004 for de nye
enhetene og fra 1.1.2004 for tidligere selskaper eid direkte eller
indirekte av Aker RGI Holding AS. For å vise sammenlignbar
finansiell informasjon er det utarbeidet et proforma regnskap
for 2003 og 2004, som om etableringen ble foretatt med regn-

skapsmessig virkning fra 1. januar 2003 (proforma resultatregn-
skap, balanse, kontantstrøm og noter).

Proforma regnskapene gis kun for informasjonsformål og er
ikke nødvendigvis indikasjoner på virkelige resultater som ville
vært oppnådd dersom transaksjonene faktisk hadde funnet
sted i løpet av presenterte perioder.

De viktigste forutsetningen for proforma regnskapene er
oppsummert nedenfor.

Aker Kværner pro forma regnskap har tatt hensyn til refinan-
siering, som fant sted 1. april 2004 av gjeldsforpliktelser og
utstedelse av nye aksjer. Emisjonen utgjorde ca. 2 mrd kroner.

Aker Yards proforma regnskap hensyn tar sammenslåing av
Kværner og Aker RGI Holding skipsbyggingsaktiviteter pr 1. april
2004.

I tillegg er ett ekstraordinært utbytte til Aker RGI AS på
NOK 3,5 mrd fra Aker RGI Holding AS før fusjonen og ombyt-
ting av Kværner aksjer til Aker Yards og Aker Kværner aksjer i
april/mai 2004 reflektert i proforma tallene for alle perioder.

Refinansieringen av Aker ASA i juli 2004 er reflektert i pro-
forma regnskapet fra 1.1.2004. Rentekostnaden er således
redusert med NOK 146 mill i proforma resultatet, skatteeffek-
ten er hensyntatt.

Aker ASAs overtagelses verdi over bokført verdi er allokert
til goodwill. 

I proforma tallene er avskrivningsperioden for goodwill for-
utsatt å være 20 år. Følgelig er en goodwill amortisering på
NOK 39 mill belastet proforma resultatregnskapet i 2003. For
de 3 første månedene av året 2004 er proforma goodwill
amortisering på om lag NOK 10 mill. En amortiseringsperiode
på 20 år er basert på en forventing om en økonomisk levetid
på minst 20 år på den kjøpte goodwillen i konsernet

Finansielle instrumenter
IFRS har et mer omfattende regelverk når det gjelder finansielle
instrumenter enn det vi har i Norge. Dette regelverket har vært
under stadig endringer, og det er flere forskjeller mellom norsk
praksis og IFRS. Hovedforskjeller for Aker er at det etter IFRS
stilles strengere krav for sikringsvurdering av valutaposisjoner. 

Goodwill
I henhold til IFRS skal goodwill ikke lenger amortiseres, men i
stedet årlig bli testet for nedskrivning. Ved overgang til IFRS vil
goodwill bli fastsatt til verdien ved begynnelsen av 2004 (rever-
sering av 2004 avskrivning) og bli testet for nedskrivning. 

Tilordning av merverdier ved oppkjøp
IFRS har strengere regler om tilordning av mer- og mindrever-
dier ved oppkjøp enn hva som har vært tilfelle etter norsk prak-

sis. Dette innebærer blant annet at enkelte restruktureringsav-
setninger ikke kan videreføres etter IFRS. 

Pensjoner
Generelt er regnskapsføring av pensjonskostnader et område
hvor avvik mot IFRS eksisterer. Det viktigste forholdet i denne
sammenhengen er overgangsordningen etter IFRS 1 som i prak-
sis innebærer at uamortiserte estimatavvik kan føres mot egen-
kapitalen på tidspunkt for etablering av IFRS åpningsbalansen.
Det pågår blant annet en vurdering av hvordan finske pensjons-
ordninger skal vurderes i henhold til IFRS. Denne vurderingen er
ikke ferdigstilt.
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Virksomhetinformasjon er basert på nåværende konsernstruktur og fordeles som følger: (Driftsinntekter geografisk fordelt

basert på kundens lokalisering se note 5) 

Selskaper

Regnskap 2004
Driftsres Avskr. Anleggs- 

Drifts- før avskr. og Drifts Resultat Ordre- Ordre investe- Anleggs- Arbeids-
Beløp i mill kroner inntekter og amort. amort. resultat før skatt inngang3) reserve3) ringer midler kapital2)

Aker Kværner 27 838 1 077 -463 614 288 39 453 35 920 340 6 249 -1 084 

Aker Yards 1) 11 841 776 -333 270 237 17 283 23 366 240 3 915 -637 

Aker Seafoods 1 835 109 -146 -37 -123 -   -   62 2 748 113 

Aker Material Handling 1 298 15 -66 -131 -292 1 401 265 16 657 -4 

Øvrig virksomhet 484 40 -7 29 20 275 144 12 540 -70 

Aker ASA med holding-

selskaper og elimineringer 10 -1 -68 -137 -284 -   -   -   1 675 139 

Sum 43 306 2 016 -1 083 608 -154 58 412 59 695 670 15 784 -1 543 
1) Resultat fra 01.01.2004 til 31.03.2004 Aker Yards i Aker RGI Holding AS eie, samt Aker Yards ASA konsern fra 01.04.2004.

Regnskap 2003
Driftsres Avskr. Anleggs- 

Drifts- før avskr. og Drifts Resultat Ordre- Ordre investe- Anleggs- Arbeids-
Beløp i mill kroner inntekter og amort. amort. resultat før skatt inngang3) reserve3) ringer midler kapita2)

Aker Yards 9 713 801 -195 606 547 8 500 10 900 190 2 144 1 851 

Aker Seafoods 1 523 74 -123 -49 -43 -   -   51 1 979 445 

Aker Material Handling 1 981 5 -97 -110 -357 1 953 237 41 668 -135 

Øvrig virksomhet 593 -45 -398 -104 -231 376 95 57 374 35 

Aker RGI Holding AS med 

holdingselskaper og elimineringer -1 -32 320 -65 -920 -   -   21 7 069 141 

Sum 13 809 803 -493 278 -1 004 10 829 11 232 360 12 234 2 337 

Regnskap 2002
Driftsres Avskr. Anleggs- 

Drifts- før avskr. og Drifts Resultat Ordre- Ordre investe- Anleggs- Arbeids-
Beløp i mill kroner inntekter og amort. amort. resultat før skatt inngang3) reserve3) ringer midler kapital2)

Aker Yards 9 448 617 -140 477 373 6 000 8 900 185 1 442 1 694 

Aker Seafoods 1 596 98 -143 -45 303 -   -   227 2 124 388 

Aker Material Handling 2 528 -241   -145   -701 -945 2 431   500   120   1 024 -87  

Øvrig virksomhet 1 266   -8   -117   -210   161   399   199   116   560 -64  

Aker RGI Holding AS med

holdingselskaper og elimineringer -1 -236 -14 1 398 970 -   -   21 7 766 334 

Sum 14 837 230 -559 919 862 8 770 9 599 669 12 916 2 265 

Note 4: Virksomhetsinformasjon



Proforma 2004
Driftsres Avskr. Anleggs- 

Drifts- før avskr. og Drifts Resultat Ordre- Ordre investe- Anleggs- Arbeids-
Beløp i mill kroner inntekter og amort. amort. resultat før skatt inngang3) reserve3) ringer midler kapital2)

Aker Kværner 35 553 1 401 -626 775 379 41 582 35 920 418 6 249 -1 084 

Aker Yards 12 514 802 -371 258 236 17 283 23 366 269 3 915 -637 

Aker Seafoods 1 835 109 -146 -37 -123 -   -   62 2 748 113 

Aker Material Handling 1 298 15 -66 -131 -292 1 401 265 16 657 -4 

Øvrig virksomhet 484 40 -7 29 20 275 144 12 540 -70 

Aker ASA med holding-

selskaper og elimineringer 10 -1 -76 -145 -145 -   -   -   1 675 139 

Sum 51 694 2 366 -1 292 749 75 60 541 59 695 777 15 784 -1 543 

Proforma 2003
Driftsres Avskr. Anleggs- 

Drifts- før avskr. og Drifts Resultat Ordre- Ordre investe- Anleggs- Arbeids-
Beløp i mill kroner inntekter og amort. amort. resultat før skatt inngang3) reserve3) ringer midler kapital2)

Aker Kværner 31 327 1 003 -648 -97 -338 36 902 31 491 427 6 291 -190 

Aker Yards 15 865 1 610 -379 1 231 1 157 13 960 18 246 235 4 246 1 622 

Aker Seafoods 1 523 74 -123 -49 -43 -   -   51 1 979 445 

Aker Material Handling 1 981 5 -97 -110 -357 1 953 237 41 668 -135 

Øvrig virksomhet 593 -45 -398 -104 -231 376 95 57 374 35 

Aker ASA med holding-

selskaper og elimineringer 169 -40 279 -114 -454 -   -   21 2 402 488 

Sum 51 458 2 607 -1 366 757 -266 53 191 50 069 832 15 960 2 265 

2) Se note 18 til 20.

3) Urevidert

RESULTATREGNSKAPET

NOTE 5: DRIFTSINNTEKTER

Driftsinntekter fordeles på Norge og utland som følger: (Driftsinntekter fordelt på virksomhetsområder  er spesifisert i note 4.)

Regnskap Regnskap Regnskap Pro forma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2004 2003

3 558 2 756 8 462 Salgsinntekter Norge 9 870 16 303 

11 273 11 035 34 792 Salgsinntekter utenfor Norge 1) 41 772 35 137 

6 18 52 Salgsgevinster 52 18 

14 837 13 809 43 306 Driftsinntekter 51 694 51 458 

1) Basert på kundens lokalisering

Salgsinntekter utenfor Norge fordeles på land som følger:

7 424 8 095 16 390 EU 19 365 16 008 

594 831 3 561 Asia 4 365 10 421 

1 475 1 127 8 864 Nord Amerika 10 605 4 499 

1 780 982 5 977 Øvrige områder 7 437 4 209 

11 273 11 035 34 792 Salgsinntekter utenfor Norge 41 772 35 137 
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NOTE 6: DRIFTSKOSTNADER
Driftskostnader eksklusiv ordinære avskrivninger og spesielle driftsposter består av følgende:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2004 2003

10 041 8 610 25 297 Sum varekostnad og beholdningsendringer 29 652 29 837 

3 044 3 135 11 050 Lønnskostnader 13 878 14 770 

24 20 103 Forskning og utvikling 131 120 

88 52 635 Leie- og leasingkostnader 802 714 

1 410 1 189 4 206 Øvrige driftskostnader 4 865 3 410 

1 522 1 261 4 943 Sum andre driftskostnader 5 798 4 244 

14 607 13 006 41 290 Sum 49 328 48 851 

14 831 13 791 43 254 Driftsinntekter eksklusiv salgsgevinster 51 642 51 440 

98 % 94 % 95 % Driftskostnader i prosent av driftsinntekter 96 % 95 %

I regnskapet 2004 utgjør ordinær revisjon og revisjonsrelaterte tjenester henholdsvis 35,6 mill kroner og 17,3 mill kroner. Godtgjø-

relse til revisjon selskaper i Aker ASA-konsernet er inkludert i andre driftskostnader og fordeles som følger i proforma 2004 og 2003: 

Ordinær Revisjonsrelaterte Proforma
Beløp i 1 000 kroner revisjon tjenester 2004 2003

Aker ASA 4 830 530 5 360 -  

Datterselskaper 35 751 18 574 54 325 42 520 

Sum 40 581 19 104 59 685 42 520 

Lønnskostnader består av følgende:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2004 2003

2 451 2 519 8 861 Lønn 11 041 11 760 

329 421 1 370 Folketrygdavgift 1 692 1 755 

96 50 412 Pensjonskostnader 500 541 

168 145 407 Andre ytelser 645 714 

3 044 3 135 11 050 Sum 13 878 14 770 

10 966 11 862 35 816 Gjennomsnittlig antall ansatte 35 708 36 783 



NOTE 7: SPESIELLE DRIFTSPOSTER

Spesielle driftsposter inkluderer større salgstap/-gevinst samt nedskrivning av driftsmidler, restruktureringskostnader og andre

vesentlige forhold som ikke antas å være av tilbakevende natur.

De spesielle driftspostene fordeler seg som følger:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2004 2003

Engangskostnader ifb med sammenslåing av 

-   -   -173 skipsbyggingsaktivetene i Aker Yards -173 -  

-   -   -  Equatorial rettsforlik i Aker Kværner -   -330 

-   -   -   Andre tvister og avsetninger i Aker Kværner -   -122 

Gevinst ved sammenslåing av Aker Maritime og 

1 654 Kværners olje- og gassvirksomhet

-232 Nedskrivning av anleggsmidler

-32 Øvrige salgsgevinster og tap -32

-101 Øvrige restruktureringskostnader -101

-174 0 -51 Øvrige poster -51 -0 

1 248 -32 -325 Sum -325 -484 

I 2004 er resultatet belastet med engangskostnader på til sammen 173 millioner kroner. Kostnader i forbindelse med sammenslå-

ingen av skipsbygningsaktivitetene til Aker RGI og Aker Kværner samt børsnoteringen utgjorde 30 millioner kroner. Sammenslåing

av verftene i Helsinki, Rauma og Turku i Finnland ved opprettelsen av «nye» Aker Finnyards har medført en nedskrivning og restruk-

tureringskostnad på 143 millioner kroner som ble belastet regnskapet i fjerde kvartal. Som en følge av sammenslåingen ble arbeids-

tokken ved de finske verftene redusert med om lag 315 ansatte. Fremtidige synergieffekter av sammenslåingen er forventet å ligge

i størrelsesorden 20 millioner euro i året. Dette hovedsakelig som følge av redusering av overlappende funksjoner og konsentrasjon

innenfor kjernekompetansen. 

NOTE 8: ANDEL RESULTAT TILKNYTTEDE SELSKAPER

Andel resultat i tilknyttede selskaper omfatter resultat fra følgende selskaper(se note 17):

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2004 2003

-   -   12 Kværner Powergas India Pvt Ltd 22 7 

-   -   34 NorSea AS 34 -  

-   -8   -10 P/f Næraberg -10 -8 

-   -1   -   Lofoten Trålerederi AS -   -1 

7 -2 Avantor ASA -2

486 -434 Kværner ASA

-14 -3 -25 Øvrige -27 -5 

479 -448 11 Sum 19 -9 

NOTE 9: NETTO FINANSPOSTER

Netto finansposter omfatter følgende poster:
Regnskap Regnskap Regnskap Proforma

2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2004 2003

394 350 110 Renteinntekter 129 533 

-778 -872 -756 Rentekostnader -694 -1 373 

-384 -522 -646 Renteresultat -565 -840 

-12 52 -18 Netto agiotap/gevinst -27 140 

168 -486 -109 Netto finansinntekter/kostnader -101 -436 

-228 -956 -773 Netto finansposter -693 -1 136 
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NOTE 10: SPESIELLE FINANSPOSTER

Spesielle finansposter omfatter følgende poster:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2004 2003

324 122 -   Utbytte og gevinst ved salg aksjer 1) -   122 

-560 -   Nedskrivning av fordringer

-72 -   Andre spesielle poster

-308 122 0  Sum 0 122 

1) Gevinst ved salg av aksjer på 122 mill kroner i 2003 kan henføres til Avantor.

Aker RGIs 39,9% andel i Avantor ble solgt i slutten av 2003 for 462 mill kroner.

NOTE 11: MINORITETSANDEL

Minoritetetsandel i følgende selskaper:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2004 2003

-   -   69 Aker Kværner 97 -146 

-   -   17 Aker Yards 33 187 

-34 -8 3 Øvrige minoritetsandeler 1) 2 -5 

-34 -8 89 Sum 132 36 

1) Øvrige minoritetsandeler i 2004 kan i hovedsak henføres til resultater i direkte og indirekte datterselskaper av Aker Yards, Aker Seafoods,

Aker Kværner og Aker Material Handling.

NOTE 12: SKATTER

Konsernets skatter er sammensatt som følger:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2004 2003

BETALBARE SKATTER:

-66 -   -17 Norge -18 -5 

-79 -102 -223 Utenfor Norge -237 -263 

-145 -102 -240 Sum betalbar skatt -255 -268 

ENDRING UTSATT SKATT:

-315 130 210 Norge 159 141 

168 47 69 Utenfor Norge 70 146 

-147 177 279 Sum endring utsatt skatt 229 287 

-16 Skatt på konsernbidrag

0 -479 Effekt av nye skatteregler i Norge -479 -  

-308 75 -440 Sum -505 19 



De vesentligste forklaringer på forskjellen mellom nominell skattesats i Norge og konsernets effektive skattesats for året er som følger:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2004 2003

-241 281 43 Nominell skattesats i Norge 28% -20 74 

-   -   -479 Effekten av endrede skatteregler i Norge -479 -  

-228 -62 -120 Forskjell skattesats Norge og utland -136 -54 

162 -144 116 Øvrige forskjeller 130 -1 

-308 75 -440 Sum -505 19 

Skattekostnader fordelt på selskaper er vist i oppstillingen nedenfor:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2004 2003

-   -   -114 Aker Kværner -139 -10 

-77 -195 -76 Aker Yards -75 -245 

-119 -22 41 Aker Seafoods 41 -22 

22 6 364 Aker Material Handling 364 6 

63 -26 -5 Øvrige virksomhet -5 131 

-197 312 -650 Aker ASA med holdingselskaper og elimineringer -691 159 

-308 75 -440 Sum -505 19 

Nedenfor er gitt en spesifikasjon av kortsiktige og langsiktige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og

fremførbare underskudd, samt beregning av utsatt skattegjeld-/fordring basert på nominelle skattesatser ved utgangen av de tre

siste regnskapsårene.

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2003

Forskjeller knyttet til:

-1 153   -2 346   -234 Kortsiktige forskjeller -2 054 

794   1 270   717 Langsiktige forskjeller 507 

-359   -1 076   483 Totale midlertidige forskjeller -1 547 

-2 781   -2 578   -4 956 Skattemessig underskudd til fremføring -3 042 

-3 140   -3 655   -4 473 Sum -4 589 

0 -64 -396 Utsatt skattegjeld (-) -100 

799 948 1 476 Utsatte skattefordringer (+) 1 591 

799 884 1 080 Netto utsatt skattegjeld(-)/fordring(+) 1 491 

Tallene for 2004 ovenfor er basert på foreløpige anslag på en rekke skattefrie inntekter, ikke fradragsberettigede poster og periodi-

seringsforskjeller mellom finansregnskapet og skatteregnskapet. De endelige postene vil bli beregnet i forbindelse med utarbei-

delsen av selvangivelsen og vil kunne avvike fra de ovenstående anslagene.

28 ÅRSRAPPORT 2004

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING



ÅRSRAPPORT 2004 29

BALANSE

NOTE 13: IMMATERIELLE EIENDELER

Immaterielle eiendeler består av følgende poster:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2003

697 594 6 622 Goodwill i datterselskaper 6 919 

3 8 5 Forskning og utvikling 8 

127 55 377 Konsesjoner, patenter, lisenser etc 67 

827 657 7 004 Sum 6 994 

799 948 1 476 Utsatt skattefordring (se note 12) 1 591 

1 626 1 605 8 480 Sum 8 585 

Endringer i goodwill i datterselskaper og konsesjoner, patenter, lisenser etc i regnskap 2004 fordeles på følgende poster:

Konsesjoner,
Forskning og Goodwill i patenter,

Beløp i mill kroner utvikling datterselskaper lisenser etc Sum

Anskaffelseskost pr 01.01.2004 8 1 349 576 1 933 

Tilgang etablering av Aker ASA Konsern 2   6 323   -   6 325  

Tilgang -   252 25 277 

Netto tilgang/avgang kjøp salg av datterselskaper -   -   149 149 

Avgang -   -77 -14 -91 

Anskaffelseskost pr 31.12 10 7 847 736 8 593 

Kursreguleringer -   -109 1 -108 

Samlede av- og nedskrivninger -5 -1 116 -360 -1 481 

Bokført verdi pr 31.12 5 6 622 377 7 004 

Amortiseringer regnskap 2004 -3 -378 -27 -408 

Nedskrivninger regnskap 2004 -   -38 -   -38  

Økonomisk levetid 5-20 år 5-20 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

Det meste av forsknings- og utviklingskostnader i Aker er relatert til aktuelle prosjekter og kostnadene er fortløpende utgiftsført. 

I løpet av perioden april til desember 2004 er det kostnadsført 103 mill kroner.

Nedenfor vises  gjenstående merverdi  pr 31.12.2004 og amortisering 2004:

Avskrivninger Gjenstående
Beløp i mill kroner Regnskap 2004 merverdi 31.12.04

Aker ASA og elimineringer1) -29 759 

Aker Kværner 2) -229    4 200 

Aker Yards 3) -60    1 466 

Øvrige selskaper -60    197 

Sum -378    6 622 

1) I hovedsak merverdi ved etablering i april 2004 knyttet til Aker Kværner og Aker Yards
2) Gjenstående goodwill i Aker Kværner er fordelt på 1,0 mrd kroner på Field Develoment, 1,4 mrd kroner på MMO  og 0,7 mrd kroner på både Pro-

cess og Subsea. I tillegg er det gjenstående goodwill knyttet til Pulping & Power og øvrig virksomhet på totalt 0,3 mrd kroner.
3)  Goodwill kan henføres til etablering av Aker Yards 01.04.2004



Oppkjøp av et selskap er blant blant annet basert på strategisk tilpasning og antatt økonomisk lønnsomhet over lang tid. Det er i

Aker ASA  praksis å avskrive goodwill som oppstår ved oppkjøpet over en forventet økonomisk levetid, dog maksimum 20 år.

Endringer i goodwill i datterselskaper og konsesjoner, patenter, lisenser etc i proforma 2004 fordeles på følgende poster:

Konsesjoner,
Forskning og Goodwill i patenter,

Beløp i mill kroner utvikling datterselskaper lisenser etc Sum

Anskaffelseskost pr 01.01.2004 10 7 751 576 8 337 

Overført fra anlegg under utførelse -   -   -   -  

Tilgang -   252 25 277 

Netto tilgang/avgang kjøp salg av datterselskaper -   -   149 149 

Avgang -   -77 -14 -91 

Anskaffelseskost pr 31.12 10 7 926 736 8 672 

Kursreguleringer -   -59 1 -58 

Samlede av- og nedskrivninger -5 -1 245 -360 -1 610 

Bokført verdi pr 31.12 5 6 622 377 7 004 

Årlig amortiseringer 2004 -3 -483 -31 -517 

Nedskrivninger i 2004 -   -38 -   -38 

Økonomisk levetid 5-20 år 5-20 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

Det meste av forsknings- og utviklingskostnader i Aker er relatert til aktuelle prosjekter og kostnadene er fortløpende utgiftsført. 

I løpet av 2004 er det kostnadsført 131 mill kroner.

NOTE 14:  VARIGE DRIFTSMIDLER

Bevegelsen på varige driftsmidler  i regnskap 2004 fremgår av oversikten nedenfor.

Skip, rigger, fly Maskiner Bygninger Anlegg Øvrige
Beløp i mill kroner og lignende Transp.midler Boliger Tomter u/utf. anlegg Sum

Anskaffelseskost  pr 01.01 1 584 1 897 1 354 151 186 197 5 369 

Tilgang kjøpte driftsmidler  27 480 245 2 -82 -   672 

Netto tilgang/avgang kjøp salg av 

datterselskaper 360 20 30 -   -   -   410 

Tilgang ved etableringen av

Aker ASA Konsern -   1 060   939   143   -   79   2 220  

Avgang -33 -286 -113 -32 -1 -4 -469 

Overført fra anlegg under utførelse -   -   -   -   -   -   -  

Anskaffelseskost pr 31.12 1 938 3 171 2 455 264 103 272 8 203 

Kursreguleringer -95 -34 -26 -6 -2 -2 -165 

Samlede av- og nedskrivninger -613 -913 -932 0 -24 -62 -2 544 

Bokført verdi pr 31.12. 1 230 2 224 1 497 258 77 208 5 494 

Avskrivninger 2004 -99 -421 -143 -2 -1 -9 -675 

Nedskrivninger 2004 -   -2 -59 -   -   -   -61 

2) Balanseførte leieavtaler utgjør -   107   46   -   -   -   153  

Økonomisk levetid 2-30 år 3-20 år 20-50 år 

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 
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Bevegelsen på varige driftsmidler  i Proforma 2004 fremgår av oversikten nedenfor.

Skip, rigger, fly Maskiner Bygninger Anlegg Øvrige
Beløp i mill kroner og lignende Transp.midler Boliger Tomter u/utf. anlegg Sum

Anskaffelseskost  pr 01.01 1 584 2 984 2 297 294 186 280 7 624 

Tilgang kjøpte driftsmidler  27 588 245 2 -74 -   788 

Netto tilgang/avgang kjøp salg 

av datterselskaper 360 20 30 -   -   -   410 

Tilgang egentilvirkede varige 

driftsmidler 1) -   -   -   -   -   -   -  

Avgang -33 -306 -187 -31 -1 -4 -562 

Overført fra anlegg under utførelse -   -   -   -   -   -   -  

Anskaffelseskost pr 31.12 1 938 3 286 2 385 264 111 276 8 260 

1) Herav balanseførte lånekostnader: -   -   -   -   -   -   -  

Kursreguleringer -95 -28 -20 -6 -2 -2 -153 

Samlede av- og nedskrivninger -613 -1 034 -869 0 -32 -66 -2 613 

Bokført verdi pr 31.12. 2) 1 230 2 224 1 497 258 77 208 5 494 

Avskrivninger i 2004 -99 -498 -163 -2 -1 -12 -775 

Nedskrivninger i 2004 -   -2 -59 -   -   -   -61 

2) Balanseførte leieavtaler utgjør -   107 46 -   -   -   153 

Økonomisk levetid 2-30 år 3-20 år 20-50 år 

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 

NOTE 15: FINANSIELLE RENTEBÆRENDE ANLEGGSMIDLER

Finansielle rentebærende anleggsmidler består av følgende poster:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2003

83 81 1 Bundne midler 99 

8 5 20 Lån til ansatte 15 

3 228 3 402 Lån til TRG Holding AS (Aker RGI AS)

667 408 752 Andre rentebærende langsiktige fordringer 428 

3 986 3 896 773 Sum 542 

NOTE 16:  FINANSIELLE RENTEFRIE ANLEGGSMIDLER

Finansielle rentefrie anleggsmidler består av følgende poster:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2003

55 53 136 Netto pensjonsmidler (Se note 26) 83 

-   114 -   Derivater, børsnoterte aksjer og kontrakter 114 

272 85 90 Andre rentefrie langsiktige fordringer 161 

327 252 226 Sum 358 



NOTE 17:  AKSJER OG SELSKAPSANDELER

Aksjer og selskapsandeler fordeles som følger:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2003

3 834 2 916 214 Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper 202 

-   -   516 Kværner ASA 516 

73 57 81 Aksjer i andre selskaper 82 

3 907 2 973 811 Sum 800 

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper  fordeles som følger i regnskap 2004:

Stemme- og Etablering Andel Netto

Forretnings- eierandel Balanse 01.04.04 resultat investeringer/ Øvrige Balanse Gjenstående

Beløp i mill kroner kontor (i %) 01.01.04 Aker ASA regnskap 2004 salg til salgssum poster 31.12.04 merverdi

Kværner Powergas India Mumbai, India 49,0 -   54 12 -   -10   56 0

NorSea AS Tananger 33,5 60 34 94 

P/f Næraberg Færøyene 33,3 -16 -   -10 -   26 -   0

Supply Invest KS Bømlo 22,7 -   37 -   -   -   37 0

Siva Verdal Eiendom Verdal 46,0 -   13 -   -   -   13 0

Kværner ASA 2 895 -2 895 -   

Øvrige selskaper 37 -23 -25 -21 14 
Sum aksjer og andeler i 
tilknyttede selskaper 2 916 -2 708 11 -   -5 214 -  

Kolonne Øvrige  poster kan henføres til følgende transaksjoner:

Hermetikken Sortland AS ble solgt i 2004 med et tap på 1 mill kroner i konsernet. Lofoten Trålerrederi AS, Nordnorsk Sjømat og

Hammerfest Industrifiske er fra 01.01.2004 fullt konsolidert i Aker regnskap. I løpet av 2004 er det investert 30 mill kroner i økt

eierandel i Lofoten Trålerrederi og Nordnorsk Sjømat. 

Aker Seafoods, et datterselskap av Aker ASA har 133 mill kroner i rentebærende fordring på P/f Næraberg.

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper  fordeles som følger i proforma 2004:
Stemme- og Andel Netto

Forretnings- eierandel Balanse resultat investeringer/ Øvrige Balanse Gjenstående

Beløp i mill kroner kontor (i %) 01.01.04 regnskap 2004 salg til salgssum poster 31.12.04 merverdi

Kværner Powergas India Mumbai, India 49,0 44 22 -   -10   56 0

Norsea AS Tananger 33,5 60 34 94 

Supply Invest KS Bømlo 33,3 37 -   -   -   37 0

P/f Næraberg Færøyene 22,7 -16 -10 -   26 -   0

Siva Verdal Eiendom Verdal 46,0 13 -   -   -   13 0

Øvrige selskaper 64 -27 -2 -21 14 0
Sum aksjer og andeler i 
tilknyttede selskaper 202 19 -2 -5 214 0
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NOTE 18:  NETTO OPERASJONELLE EIENDELER/GJELD (-) 

Netto operasjonelle eiendeler fordeles mellom eiendeler og gjeld som følger: (se note 4)

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2003

5 890 5 808 14 476 Kortsikitige operasjonelle eiendeler 16 905 

-3 625 -3 471 -16 019 Kortsiktig operasjonell gjeld eksklusive betalbar skatt og avsatt utbytte -14 640 

2 265 2 337 -1 543 Sum 2 265 

NOTE 19:  KORTSIKTIGE OPERASJONELLE EIENDELER

Kortsiktige operasjonelle eiendeler fordeles som følger:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2003

861 1 113 5 063 Kundefordringer 6 220 

2 807 2 780 5 352 Prosjekter under utførelse 6 486 

1 272 888 3 071 Øvrige rentefrie kortsiktige fordringer 2 681 

4 940 4 781 13 486 Sum kortsiktige rentefrie fordringer 15 387 

721 603 724 Råvarer og materialer 990 

229 424 266 Ferdigvarer 528 

5 890 5 808 14 476 Sum kortsiktige operasjonelle eiendeler 16 905 

NOTE 20:  KORTSIKTIG OPERASJONELL GJELD 

Rentefri kortsiktig gjeld med forfall under ett år omfatter følgende poster:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2003

641 730 3 995 Forskudd fra kunder 3 807 

1 194 1 019 4 028 Varekreditorer 3 552 

383 685 4 575 Periodisering av drifts- og finanskostnader 3 289 

62 106 916 Avsetninger 1 160 

1 345 931 2 505 Øvrig kortsiktig gjeld 2 832 

3 625 3 471 16 019 Sum kortsiktig operasjonell gjeld eksklusive betalbar skatt og utbytte 14 640 

41 99 139 Betalbar skatt 192

204 12 24 Avsatt utbytte/konsernbidrag 1) 12

3 870 3 582 16 182 Sum kortsiktige operasjonell gjeld 14 844 

1) Avsatt utbytte til minoritetsaksjonærer i datterselskaper til Aker Yards og Aker Kværner

NOTE 21:  RENTEBÆRENDE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Rentebærende kortsiktige fordringer består av følgende poster:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2003

0 0 0 Rentebærende kortsiktige fordringer med rentereguleringer over ett år 0

78 114 168 Andre rentebærende kortsiktige fordringer 114 

78 114 168 Sum 114 



NOTE 22:  NETTO RENTEBÆRENDE GJELD

Netto rentebærende gjeld(-)/eiendel(+) omfatter følgende poster:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2003

1 652 971 8 072 Kontanter og bankinnskudd 8 384 

3 986 3 896 773 Langsiktige rentebærende fordringer 542 

78 114 168 Kortsiktige rentebærende fordringer 114 

5 716 4 981 9 013 Sum rentebærende eiendeler 9 040 

-5 065 -4 139 -7 434 Langsiktige rentebærende gjeld 1) -7 261 

-3 930 -4 521 -886 Kortsiktige rentebærende gjeld inklusive byggefinansiering -4 527 

-8 995 -8 660 -8 320 Sum rentebærende gjeld -11 788 

-3 279 -3 679 693 Netto rentebærende gjeld(-)/eiendel(+) -2 748 

1) Eksklusive ansvarlig lån i Aker Kværner se note 28.

NOTE 23:  SUM EGENKAPITAL

Aksjekapitalen i Aker ASA pr 31.12.2004 består av følgende aksjegrupper:

Antall Samlet pålydende  pr 31.12 (mill kr)
egne Utestående Pålydende Utstedte Utestående

Utstedte aksjer aksjer aksjer (kr) aksjer aksjer

A-aksjer 44 131 354 6 600 254 37 531 100 28 1 236 1 051 

B-aksjer 42 400 713 -   42 400 713 28 1 187 1 187 

Sum aksjekapital 86 532 067 6 600 254 79 931 813 2 423 2 238 

Egne aksjer -185 

Overkursfond 2 334 

Annen innskutt egenkapital 3 235 

Sum netto innskutt egenkapital 7 807 

A-aksjene er eid 52,2% av TRG Holding AS, 15,0% egne aksjer, samt 32,8% er eid av andre. A-aksjene er utbytteberettiget. 

Hver aksje har lik stemmeandel.

Aker ASAs og datterselskapet RGI (Europe) BVs 2 959 938 aksjer er ikke stemmeberettiget for sine A-aksjer.

Total egne aksjer inklusive datterselskapet RGI(Europe) BV utgjør 9 560 192 aksjer og utestående aksjer 76 971 875. 

B-aksjene er eid 100% av Kværner ASA. B-aksjene er utbytteberetiget, men ikke stemmeberetiget.

Endringen i egenkapitalen i regnskap 2004 fremkommer som følger:
Innbetalt Annen Sum egen-

Beløp i mill kroner kapital egenkapital kapital

Egenkapital pr 01.01.2004 2 205 3 823 6 028 

Kapitalforhøyelse, fusjon og utbytte 5 602 -4 827 775 

Resultat 2004 -683 -683 

Valutakursregulering -480 -480 

Egenkapital pr 31.12.2004 7 807 -2 167 5 640 
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Endringen i egenkapitalen i proforma 2004 fremkommer som følger:

Innbetalt Annen Sum egen-
Beløp i mill kroner kapital egenkapital kapital

Egenkapital pr 01.01.2004 7 807 -1 075 6 732 

Resultat 2004 -562 -562 

Proforma justeringer -105 -105 

Valutakursregulering -425 -425 

Egenkapital pr 31.12.2004 7 807 -2 167 5 640 

Direkte eide datterselskapene som inngår i konsolideringen av Aker konsernet er fremhevet.

Konsernets Konsernets Forretningskontor
eierandel i % stemmeandel i % Sted Land

Aker Kværner ASA 57,98 57,98 Lysaker Norge

Aker Kværner Business Partner Ltd 57,98 57,98 London Stobritannia

Aker Kværner E&C Group AS 57,98 57,98 Bærum Norge

Aker Kvaerner O&G Group AS 57,98 57,98 Bærum Norge

Aker Kvaerner Shared Services AS 57,98 57,98 Bærum Norge

Aker Yards ASA 75,00 75,00 Oslo Norge

Aker Langsten AS 75,00 75,00 Tomrefjord Norge

Aker Brattvaag AS 75,00 75,00 Brattvåg Norge

Aker MTW GmbH Ostsee 75,00 75,00 Wismar Tyskland

Aker Warnow 75,00 75,00 Rostock Tyskland

Aker Finnyards Rauma 75,00 75,00 Rauma Finland

Aker Finnyards oy Finyear 75,00 75,00 Helsingfors Finland

Aker Brevik AS 75,00 75,00 Brevik Norge

Aker Aukra AS 75,00 75,00 Aukra Norge

Norway Seafoods Holding AS 100,00 100,00 Oslo Norge

Aker Seafoods AS 100,00 100,00 Oslo Norge

Norway Seafoods AS 100,00 100,00 Oslo Norge

Atlas Stord AS 100,00 100,00 Bergen Norge

Recondo AS 100,00 100,00 Oslo Norge

Aker Material Handling  Ltd 100,00 100,00 Oslo Norge

RGI (Europe) BV 100,00 100,00 Rotterdam Nederland

RGI Aps 100,00 100,00 København Danmark

RGI Inc. 100,00 100,00 Seattle USA

RGI Holdings, Inc 100,00 100,00 Seattle USA

Legend Properties, Inc 100,00 100,00 Vero Beach USA

Wyndmore N.V. 99,97 99,97 Curacao Nederlandske Antiller

Molde Fotball AS 99,97 99,97 Molde Norge



NOTE 24:  MINORITETSINTERESSER

Minoritetetsandel i følgende selskaper:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2003

-   -   1 942 Aker Kværner 42,02% 1 977 

-   -   512 Aker Yards 25% 444 

198 Aker Ostsee i Aker Yards

58 58 108 Øvrige minoritetsandeler 1) 108 

58 256 2 562 Sum 2 515 

1) Øvrige minoritetsandeler i 2004  kan i hovedsak henføres til Aker Braila og Promar direkte og indirekte datterselskaper av Aker Yards ASA.

NOTE 25:  UTSATT SKATT OG ANDRE FORPLIKTELSER 

Rentefri utsatt skatt og andre forpliktelser omfatter følgende poster:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2003

569 236 678 Netto pensjonsforpliktelser  642 

-   64 396 Utsatt skattegjeld 100 

42 301 251 Andre forpliktelser 519 

611 601 1 325 Sum forpliktelser 1 261 

NOTE 26: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

Aker konsernets norske virksomheter dekker i hovedsak sine pensjoner via kollektive pensjonsordninger i livsforsikringsselskapene. 

I henhold til Norsk RegnskapsStandard for pensjonskostnader er ordningene regnskapsmessig behandlet som ytelsesplaner.

Konsernets virksomheter utenfor Norge har pensjonsordninger i samsvar med lokal praksis og lovregler. Enkelte av virksomhetene

har pensjonsordninger der arbeidsgiver yter et avtalt tilskudd som forvaltes i en separat pensjonssparing (tilskuddsplaner) eller yter

tilskudd som inngår i en felles ordning sammen med andre arbeidsgivere (multiemployer plans). Tilskuddet regnskapsføres som 

periodens pensjonskostnad.

Konsernet har også usikrede pensjonsforpliktelser som det er foretatt avsetning for. 

Det er foretatt aktuarmessige beregninger for å beregne pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader i tilknytning til konsernets 

ytelsesplaner. Ved beregning av forpliktelser og kostnader i Norge er følgende forutsetninger lagt til grunn:

Forventet avkastning 7% – 6,5%

Diskonteringsrente 6% – 5,5%

Lønnsvekst 3,0 %

G-regulering/Inflasjon 2,5 %

Pensjonsregulering 2,0 %

Pensjonskostnader:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2004 2003

-13 -11 -121 Nåverdi av årets pensjonsopptjening -157 -164 

-69 -19 -134 Rentekostnad på påløpte pensjonsforpliktelser -173 -187 

55 10 113 Forventet avkastning på pensjonsmidler 148 142 

-10 39 -12 Fordelt virkning av endring i estimater og pensjonsplaner -16 18 

-37 19 -154 Netto pensjonskostnad -198 -191 

-59 -69 -258 Tilskuddsplaner (arbeidsgivers tilskudd) -302 -350 

-96 -50 -412 Netto pensjonskostnader totalt -500 -541 
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Netto pensjonsmidler/-forpliktelser:
Underfinansierte Overfinansierte Sum

Beløp i mill kroner planer1) planer1) 2004

Nåverdi av påløpte pensjonsforpliktelser -762 -2 350 -3 112 

Verdi av pensjonsmidler 11 2 172 2 183 

Beregnede netto pensjonsmidler/(-forpliktelser) -751 -178 -929 

Amortisering  2) 73 314 387 

Netto pensjonsmidler/(-forpliktelser)  3) -678 136 -542 

1) Underfinansierte planer:  Verdien av pensjonsforpliktelsen overstiger verdien av pensjonsmidlene Overfinansierte planer: Verdien av pensjonsmidlene

overstiger verdien av pensjonsforpliktelsen

2) Amortisering; ikke resultatført virkning av estimatendringer og endringer i pensjonsplaner.

3) Det er avsatt arbeidsgiveravgift på kontrakter med netto pensjonsforpliktelse

Pensjonsmidlene er investert etter generelle retningslinjer som gjelder for livsforsikringsselskapene.

Bokført pensjonsforpliktelse er beregnet på basis av estimerte pensjonsforpliktelser og periodisert i henhold til god regnskapsskikk. 

Den bokførte forpliktelsen samsvarer ikke med de pensjonsrettigheter som juridisk sett er opptjent pr 31.12.2004.

NOTE 27:  ANNEN LANGSIKTIG RENTEFRI GJELD

Annen rentefri langsiktig gjeld omfatter følgende poster:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2003

-   -   180 Erstatningsavsetning 240 

-   -   465 Øvrige rentefri langsiktig gjeld 37 

0   0   645 Sum 277 

NOTE 28:  ANSVARLIG LÅN (Aker Kværner ASA)

Beskrivelse Opprinnelig Bokført Rente Endelig Rentebetingelser
Beløp i millioner kroner valutabeløp verdi forfall

Aker Kværner ASA

Ansvarlig lån Rentefritt fram til

ISIN NO 0010128838 NOK 1 119 millioner 1 119 0.00% 30.10.11 30.10.06, deretter 5,00%

ISIN NO 0010128846 USD 338 millioner 2 040 0.00% 30.10.11 fast rente, samt

ISIN NO 0010128853 EUR 13 millioner 107 0.00% 30.10.11 innløsningsgebyr på inntil 

US Notes Issue USD 29 millioner 178 0.00% 30.10.11 4,44%av hovedstolen 

Periodiserte renter / up-front fee 382 

Sum 10-årige ansvarlige lån 3 826

Beskrivelse av ansvarlig lån

Betingelsene for det ansvarlige lånet inneholder visse restriksjoner for konsernet, inkludert, men ikke begrenset til (a) en restriksjon

mot fisjon av selskapet (etter Allmennaksjeloven kapittel 14), (b) restriksjoner knyttet til visse fusjoner, salg av virksomheter eller

eiendeler og endring av konsernets forretningside, (c) restriksjoner relatert til låneopptak.

I tillegg skal selskapet ikke (a) innen ett kalenderår utbetale utbytte til dets aksjonærer som overstiger 50% av akkumulert netto

overskudd (etter skatt) tilgjengelig for utdeling (bortsett fra overskudd som kan henføres til (i) avhendelse av eiendeler som ikke

anses som en del av selskapets daglige drift eller (ii) tilbakekjøp av det ansvarlige lånet eller (b) redusere dets aksjekapital eller egen-

kapital ved utbetaling til aksjonærer bortsett fra unntakene nevnt under (a). 

Gjelden, unntatt US Note issue, er notert på Oslo Børs



NOTE 29: RENTEBÆRENDE LANGSIKTIG GJELD

Rentebærende langsiktig gjeld fordeles på selskapene på følgende måte:

Regnskap
Beløp i mill kroner 2004

Aker Kværner 2 435

Aker Yards 1 453

Aker Seafoods 1 398 

Aker Material Handling 173

Øvrige virksomhet 164

Aker ASA med holdingselskaper 1 811

Sum 7 434 

Aker Kværner

Betingelsene for det andreprioritets obligasjonslånet er hovedsakelig en oppfyllelsestest hvor den konsoliderte rentedekningsgraden

(EBITDA/rentekostnader) skal overstige 2,1 for de første to årene av lånet og 2,5 etterfølgende år.

Aker Yards

I løpet av 2004 har Aker Yards ASA blitt refinansiert. Denne refinansieringen besto i opptak av et banklån på 300 millioner kroner

med tre års løpetid, et obligasjonslån til faste rente med fire års løpetid på 350 millioner kroner og et obligasjonslån til flytende

rente med tre års løpetid på 250 millioner kroner. I tillegg ble det utstedt et konvertibelt lån på 236 millioner kroner til 4,5 % rente

og med forfall i 2009.

I forbindelse med opptak av banklånet og obligasjonslånene ble det definert et sett med finansielle forholdstall som i hovedsak

knytter seg til rentedekningsgrad og gjeldsgrad som selskapet må oppfylle. I tillegg inneholder låneavtalene begrensninger på blant

annet utbytte, som for et år ikke skal overstige 50 % av akkumulert netto overskudd etter skatt,  justert for goodwillavskrivning.

Aker Seafood

Aker Seafoods AS og datterselskaper har forpliktelser i låneavtalene som knytter seg til minimum egenkapitalandel, gjeldsgrad,

gjeld/EBITDA, rentedekningsgrad og EBITDA/rente. Videre ligger det i avtalene visse begrensninger vedr. utdeling av utbytte og kon-

sernbidrag, samt salg av vesentlige eiendeler.

Aker ASA

Markedsverdi på obligasjonslånet som utløper i 2007 anses å være lik bokført verdi pr 31.12.2004 da det holdes til forfall. I obliga-

sjonslånet er egenbeholdning på 446 mill nettet mot utestående gjeld.  Aker ASA har har låne- og garantiavtaler som inneholder

klausuler knyttet til blant annet egenkapitalen i Aker ASA. Ved utgangen av regnskapåret 2004 tilfredstiller Aker ASA alle låne- og

garantivilkår.

Se også note 32 Finansielle derivater vedrørerende renterisiko og renteeksponering. 

Rentebærende langsiktig gjeld pr 31.12.2004 fordeler seg på låneopptak i norsk og utenlandsk valuta på følgende måte:

Beløp i 2004
valuta (mill) (mill kr)

NOK 4 210,9 4 211 

USD 116,2 701 

GBP 13,6 158 

EUR 279,2 2 297 

Diverse 67 

Sum 7 434 
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Langsiktig rentebærende gjeld har følgende avdragsplan:

Beløp i mill kroner År

2005 411 

2006 384 

2007 2 533 

2008 664 

2009 626 

Etter 2009 2 816 

Sum 7 434 

I løpet av januar 2005 har Aker ASA nedbetalt 730 mill kroner i bankgjeld ut over ordinær avdragsplan.

NOTE 30:  RENTEBÆRENDE KORTSIKTIG GJELD

Rentebærende kortsiktig gjeld omfatter følgende poster:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2003

266 306 61 Kassakreditt 306 

3 664 4 215 825 Annen rentebærende gjeld 4 221 

3 930 4 521 886 Sum 4 527 

Annen rentebærende kortsiktig gjeld omfatter følgende poster:

Regnskap Regnskap Regnskap Proforma
2002 2003 2004 Beløp i mill kroner 2003

1 935 1 428 594 Byggelån i Aker Yards 1 399 

1 596 2 489 -   Sertifikatlån 2 489 

133 298 231 Annen kortsiktig gjeld 333 

3 664 4 215 825 Sum 4 221 

NOTE 31: PANTEHEFTELSER OG GARANTIFORPLIKTELSER

Aker har ved utgangen av 2004 garantiforpliktelser som ikke er balanseført på 28 mill kroner.

Som en ordinær del av virksomheten stilles det i tillegg løpende garantier for ferdigstillelse og forskudd fra kunder.

Slike garantier innebærer som regel at en finansinstitusjon stiller garanti overfor kunden.

Det er stilt sikkerhet for rentebærende langsiktig gjeld på 1,9 mrd kroner. Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet utgjør 

2,6 mrd kroner. I tillegg er aksjer i Aker ASA og i enkelte andre datterselskaper på 4,7 mrd kroner sikret ved pant i blant annet 

selskapenes aksjer i datterselskaper.



NOTE 32: FINANSIELL MARKEDSRISIKO

Aker ASAs datterselskaper har ulik finansielle markedsrisiko. 

Aker Kværner gjennomfører store byggekontrakter for kunder. Dette inkluderer både kjøps- og salgskontrakter i ulike valutaer. All 

valutaeksponering vedrørende kontrakter er sikret. Datterselskapene i konsernet inngår terminkontrakter med de sentrale finans-

funksjonene for å kjøpe eller selge valuta for fremtidig levering. I løpet av året er det ca 7 000 slike terminkontrakter, av dette vil 

ca 1 000 være utestående på et hvilket som helst tidspunkt.

Slike kontrakter mellom de sentrale finansfunksjonene og datterselskapene innebærer at tilsvarende utenlandsk valutaeksponering

har flyttet fra enhetene til de sentrale finansfunksjonene. De sentrale finansfunksjoner bistår med å justere betalingstidspunkter

frem og tilbake i tid når det er aktuelt.

Terminkontrakter med datterselskapene representerer en utenlandsk valutaeksponering for de sentrale finansfunksjonene og vil bli sikret

med andre valutaposisjoner som innlån fra selskaper innen konsernet, lån til selskaper innen konsernet, eksterne kassebeholdninger og

eksterne lån. 

I forbindelse med forholdene drøftet over har Aker Kværner sikret kontraktsmessig valutaeksponering. Svigninger i utenlandsk

valuta vil følgelig ha liten påvirkning på det kortsiktige resultatet. Instrumentene drøftet over er hovedsakelig inngått med store 

velrenomerte banker, og er følgelig ikke utsatt for vesentlig kredittrisiko.

Usikrede valutaeksponeringer relaterer seg hovedsakelig til konsernets evne til å sikre nye kontrakter i utenlandske markeder. Slike

eksponeringer forblir usikret og påvirker fremtidig fortjeneste. 

Aker Kværners langsiktig lån har hovedsaklig vært fast rentesatsavtaler. Fremtidig resultat er følgelig, ikke vesentlig, utsatt for

endringer i rentesatser. Konsernet hadde ingen rente derivater ved utgangen av 2004.

Aker Yards’ industrielle natur med langsiktige internasjonale kontrakter og internasjonal representasjon medfører eksponering for

finansiell risiko, som inkluderer, men ikke begrenser seg til, valutarisiko, renterisiko og kredittrisiko. Konsernet bruker ulike finansi-

elle instrumenter i en aktiv styring av sin finansielle eksponering. Forvaltning av finansiell risiko skjer i henhold til et fastsatt regel-

verk. 

I forbindelse med styringen av konsernets renterisiko benyttes renteswapper. Konsernets renteeksponering kommer hovedsakelig fra

sammensettingen av rentefastsettelser på konsernets nettogjeld i ulike valutaer. Konsernets rentebærende gjeld var pr. 31.12.2004 i

all hovedsak basert på flytende rente (libor, euribor, nibor), og finansresultatet er derfor følsomt for endringer i de kortsiktige ren-

tene. Renterisikoen nøytraliseres i stor grad av konsernets relativt høye bankinnskudd, og renterisikoen vurderes derfor som for-

holdsvis moderat.

Når det gjelder valutaeksponering, vil ingen betydelig transaksjonsrisiko, for konsernets balanse eller operasjonelle resultat bli stå-

ende åpen, så langt dette er mulig. Unntaket er Romania, hvor det ikke har vært praktisk mulig så langt å valutasikre.

Kredittrisiko som følger av kommersielle kontrakter, forvaltes av de ulike forretningsenhetene. Det foretas kredittvurdering av rederi-

ene ved kontraktsinngåelse. Normalt vil rederiene ha finansieringstilsagn på plass innen kontrakt inngås.

Aker Seafoods er eksponert for risiko knyttet til verdien av sine investeringer i datterselskaper ved endringer i priser i råvare- og fer-

digvaremarkedet i den grad slike endringer medfører endringer i disse selskapenes konkurransekraft og inntjeningspotensiale over tid. 

Eksponering for risiko som følger av endringer i valutakurser identifiseres og reduseres ved en løpende tilpasning av konsernets

samlede låneportefølje og finansielle instrumenter. Sikringen av eksponering relatert til investeringer i utenlandsk valuta gjøres

gjennom tilpasninger i låneporteføljen og-/eller andre finansielle instrumenter. 

Selskapet inngår løpende sikringsforretninger knyttet til enkelte datterselskapers salg i utenlandsk valuta, organisert slik at selskapet

ikke selv eksponerer seg for risiko knyttet til endringer i verdiene av disse forretningene. Det foreligger ingen åpne kontrakter pr

31.12.2004, dvs at alle kontrakter er knyttet opp mot fremtidig salg.
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NOTE 33: VALUTAKURSER

Ved utarbeidelse av Akers konsernregnskap er følgende valutakurser anvendt ved omregning av utenlandske datterselskaper og 

tilknyttede selskapers regnskaper:

Gjennom- Kurs Gjennom- Kurs
Land Valuta snittskurs 2004 31.12.04 snittskurs 2003 31.12.03

Storbritannia GBP 1 12,34 11,62 11,56 11,87 

USA USD 1 6,74 6,03 7,08 6,67 

Danmark DKK 100 112,53 110,47 107,61 112,78 

Sverige SEK 100 91,74 90,97 87,66 92,45 

Den Europeiske Union (EU) EUR 1 8,37 8,23 8,00 8,41 

Gjennomsnittskurs og kurs pr 31.12 er benyttet ved omregning av henholdsvis resultatregnskapet og balansen.

NOTE 34:  ORDRERESERVE

Virksomhet innen verftsindustri består i stor grad av leveranser etter bestilling fra kunde.

Ordrereserven representerer en forpliktelse til leveranser som ennå ikke er produsert og samtidig kontraktsfestede rettigheter for

Aker til å gjennomføre fremtidige leveranser. Dersom forventede samlede kostnader overstiger forventede inntekter, blir samlet 

forventet tap på kontrakten kostnadsført. 

Urevidert Ordrereserve Ordreinngang

Beløp i mill kroner 31.12.04 2004

Aker Kværner 35 920 41 582 

Aker Yards 23 366 17 283 

Aker Material Handling 265 1 401 

Øvrige virksomhet 144 275 

Sum 59 695 60 541 

NOTE 35: TRANSAKSJONER OG AVTALER MED NÆRSTÅENDE PARTER

Hovedaksjonæren i Aker ASA TRG Holding AS er kontrollert av Kjell Inge Røkke. Alle virksomheter kontrollert av Kjell Inge Røkke

anses som nærstående i forhold til Aker konsernet. 

I henhold til god regnskapsskikk skal det gis opplysninger om transaksjoner, vederlagsfrie overføringer og avtaler med nærstående

parter når slike opplysninger kan være av betydning for regnskapsbrukernes vurdering av konsernet.

Aker Kværner

Ved årsskiftet hadde konsernet Aker Kværner 67 millioner kroner i kortsiktig gjeld til Kværner ASA, netto rentebærende lån fra Aker

Kværner ASA til Kværner ASA på 45 millioner kroner med rente p.a på 6,5% og to års løpetid. Kværner ASA er et datterselskap av

TRG Holding AS

Kjøp av Metal Pittsburgh 

Med virkning fra 31. desember 2004 kjøpte Aker Kværner Metals Inc, et heleid datterselskap av Aker Kværner ASA, metal avde-

lingen til Kværner US Inc, et heleid datterselskap av Kværner ASA, for tilnærmet USD 8,1 millioner. Goodwill på USD 7,1 millioner

oppstod ved kjøpet.

Kjøp av Ellayess

Aker Kværner AS, et datterselskap av Aker Kværner ASA, har kjøpt Ellayess virksomheten fra Kværner E&C Plc, et heleid dattersel-

skap av Kværner ASA for totalt 284 millioner kroner, gjenstand for visse justeringer, for eksempel endringer i arbeidskapital. Good-

will på 136 millioner kroner oppstod ved kjøpet. I tillegg har Aker Kværner ASA en kortsiktig gjeld til Kværner ASA på 32 millioner 

kroner i forbindelse med oppkjøpet.



Arbeidskraftstjenester

Kværner Oil & Gas Resources Ltd, Kvaerner E&C Resources Ltd og Kvaerner Shared Resources Ltd, heleide datterselskaper av Kvær-

ner ASA, har alle inngått en arbeidstjenesteavtale med datterselskaper til Aker Kværner ASA, hvor de vil fremskaffe tjenester til

Aker Kværner selskapene. Tjenesten er ytet med betingelser på armslengdes avstand. 

Konserntjenester

Aker Kværner ASA har avtalt med Kværner ASA å yte regnskaps- og finanstjenester. Disse tjenestene vil bli avsluttet idet Kværner

ASA har etablert sine egne stabsfunksjoner. 

Aker Arctic Technology Inc

Aker Kværner Engineering & Technology skal investere totalt EUR 1 million i Aker Arctic Technology Inc, som tilsvarer 12,5% av

aksjekapitalen. Investeringen gjelder et islabratorium, der eiernes formål er å eie og utvikle et arktisk engineering selskap. Pr

31.12.2004 har Aker Kværner Engineering & Technology investert EUR 200.000. Resterende verdi innbetales 31. januar 2005. 

Aker Yards

Aker Yards’ dattersleskap Aker Finnyards har en langsiktig rentefri gjeld på 182 mill kroner mot et heleid datterselskap av Kværner

ASA, som referer seg til et tidligere avgitt konsernbidrag 

Aker Yards ASA og Kværner ASA har inngått en management avtale som vedører Kværner Philadepephia Shipyards. Avtalen går i

hovedsak ut på at Aker Yards ASA bistår verftet med ressurser, kompetanse og oppfølging.

Aker ASA

Kværner ASA kjøper tjenester og leier lokaler på Aker Brygge av Aker ASA. Aker ASA har en netto rentefri gjeld på 15 mill kroner

mot Kværner ASA.

NOTE 36: AKSJER EID AV KONSERNSJEF, STYRE, BEDRIFTSFORSAMLING OG LEDENDE ANSATTE I AKER ASA

Følgende antall aksjer var eid av styremedlemmer og konsernledelse og deres nærstående pr. 21.02.2005

Antall

Yngve Hågensen 5

Bernt Harald Kilnes 50

Reidar Lund 6

Halvard Muri 8 000

Eldar Myhre 26

Kjell Inge Røkke 23 439 069

Harald Magne Bjørnsen 700

Lapas v/Leif-Arne Langøy 31 000

Ole Melberg 1

Yngve Myhre 5 000

Det er ikke inngått opsjonsavtaler mellom Aker ASA og ledende ansatte eller tillitsvalgte.

I forbindelse med fusjon med Aker RGI Management AS har Aker ASA kjøpt alle utestående aksjer i Aker RGI Management AS.

Aker RGI Management var dermed 100% eid av Aker ASA før fusjonen. Salgsavtalen inneholder et fremtidig variabelt vederlag.

Det variable vederlaget avhenger av verdiutviklingen av Aker ASA frem til 1. januar 2006.

NOTE 37: SAMLET LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL BEDRIFTSFORSAMLING, STYRE OG KONSERNSJEF

Konsernsjefen har mottatt lønn fra TRG Holding AS de 8 første månedene i 2004. Han har mottatt kr 1 400 000 i ordinær lønn

gjennom Aker ASA de 4 siste månedene i 2004, samt kr 1 348 506 i andre godtgjørelser. Selskapet har innbetalt kr 96 181 i pensjons-

premie under den kollektive ordningen for konsernsjefen i 2004.

Det er utbetalt kr 858 000 i styrehonorar i 2004. I tillegg til styrehonorar har styrets leder mottatt kr 375 000 i lønn og kr 25 975 i andre

godtgjørelser for utførelse av arbeidsoppgaver som kommer i tillegg til styreledervervet.

Aker kjøpte management tjenester fra Aker RGI Management AS i 2002 og 2003, og hadde ingen ansatte i denne perioden.

Alle ansatte i Aker ASA herunder konsernsjefen og ledende ansatte har kollektiv pensjonsordning som en del av ansettelsesavtalen.

Enkelte ledende ansatte har bonusavtale som blant annet er avhengig av verdiutviklingen i Aker.
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NOTE 38: AVTALE OM VEDERLAG VED OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD/PENSJONERING

Konsernsjefen har en garantilønn i en periode på seks måneder utover oppsigelsestiden på seks måneder.

NOTE 39: JURIDISKE TVISTER/BETINGEDE UTFALL

Prosjektrisiko og usikkerhet

Aker Kværner og Aker Yards konsernenes prosjekter bygger på langsiktige kontrakter, mange av dem totalkontrakter til fastpris

som er vunnet etter anbudskonkurranser. Manglende evne til å møte leveringstider eller ytelsesgarantier, samt økning i prosjektkost-

nadene, kan resultere i kostnader som ikke kan dekkes inn, og som kan være større enn inntektene fra det aktuelle prosjektet. Der

hvor et prosjekt er identifisert som tapsbringende, føres det avsetninger for å dekke fremtidge tap. Regnskapsmessig behandling er

basert på informasjon og tilgjengelig råd. Slike betingelser og informasjon kan være utsatt for endringer i etterfølgende perioder og

eventuelle utfall kan derfor bli bedre eller dårligere enn vurderingene gjort ved utarbeidelsen av regnskapet.

Rettslige tvistemål

Med virksomheter spredt over hele verden er selskaper i konsernet involvert i ulike tvister. Avsetninger er gjort for å dekke forven-

tede tap som følge av disse tvistene i den grad negative resultater er sannsynlige, og pålitelige estimater kan gjøres. Uansett vil

endelig avgjørelse i slike saker alltid være forbundet med usikkerhet og kan resultere i at forpliktelsene overstiger de bokførte avset-

ningene. 

Holborn

Aker Kvaerner Netherlands B.V. og Holborn Europa Raffinererie GmbH inngikk i 2000 kontrakter for levering av en dampomformer

og en enhet for fjerning av svovel og omdanning av aromatiske forbindelser slik at raffineriet kan produsere diesel med innhold av

lavt svovel og aromatiske forbindelser i samsvar med drivstoff direktivene til EU. 

Aker Kværner Netherlands B.V har iverksatt rettslige prosesser mot Holborn Europa Raffinererie GmbH for betaling av utestående

fakturaer på ca EUR 9.2 millioner og tilbakebetaling for beløp trukket på bankgarantier på ca EUR 7 millioner. Holborn Europa Raffi-

nererie Gmbh har avvist kravet og fremmet motkrav på ca EUR 35 millioner basert på påståtte defekter, forsinkelser, grov uaktsom-

het og/eller forsettlig feil ved utførelse av prosjektet. I tillegg har Holborn Europa Raffinererie GmbH i Nederland fått en kjennelse

på at de kan båndlegge bankbeholdninger og utestående fordringer på totalt EUR 10 millioner. 

Aker Kværner Netherlands B.V har avvist motkravet fra Holborn Europa Raffinererie GmbH. Selv om utfallet ikke kan anslås med

sikkerhet, forventer selskapet ikke at forholdet vil ha en vesentlig negativ påvirkning på den finansielle stillingen eller resultatene. 

Valhall

Et datterselskapav Aker Kværner inngikk en kontrakt med BP for innkjøp og bygging av understellet til vanninjeksjonsplattformen

på Valhall-feltet i Nordsjøen. Installasjonen ble forsinket fordi pælene ikke kunne drives tilstrekkelig ned i havbunnen. Etter avtalte

utbredringer ble plattformen vellykket installert i august 2003. BP har forbeholdt seg retten til å kreve tilbakebetalt kostnader for

utbedringsarbeidet dersom det blir slått fast at årsaken til problemene er innenfor selskapets ansvar. I tillegg har BP forbeholdt seg

retten til å kreve å dagbøter grunnet forsinket levering. 

Aker Braila

Aker Yards ASAs datterselskap Aker Braila i Romania har blitt stilt til ansvar for kansellering av 8 kontrakter som ble signert i 1995

med en nederlandsk reder. Størrelsen på en eventuell erstatning som skal utbetales skal fastsettes av eksperter. Kravet som er mot-

tatt er i størrelsesorden 11 millioner EUR.

Skatt

Aker ASA og dets datterselskaper har løpende saker til vurdering hos lokale skattemyndigheter i enkelte av landene konsernet ope-

rerer i. Aker ASA har i henhold til god regnskapsskikk behandlet de sakene som ikke er endelig avgjort ut fra tilgjengelig informa-

sjon på tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet. 

NOTE 40: HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Salg av 7,9 % av aksjene i Aker Kværner for 781 mill kroner. Salg av 19,4 % av aksjene i Aker Yards for 696 mill kroner. Eierandel i

Aker Kværner og Aker Yards etter salget er henholdsvis 50,01% og 55,60%.

Etablering av 2 langsiktige obligasjonslån. Et 5-års lån med flytende rente 500 mill kroner og ett 7-års lån med fast rente 500 mill kroner.

Nedbetaling av Aker ASAs bankgjeld med 730 mill kroner i januar 2005.
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Resultatregnskap, Aker ASA

Aker Aker RGI Aker RGI
ASA Holding AS Holding AS

Beløp i mill kroner Note 13.02-31.12.04 2003 2002

Sum inntekter -   - - 

Lønn og andre personalkostnader 1 -39 -10 -16 

Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 -5 -13 -9 

Andre driftskostnader 2 -51 -71 -119 

Salgsgevinster/salgstap driftsmidler 3 -   1 -  

Driftsresultat -95 -93 -144 

Aksjeutbytte fra datterselskaper 66 -   749 

Aksjeutbytte andre -   -   11 

Mottatt konsernbidrag fra datterselskaper 380 958 383 

Renteinntekter fra selskaper innen konsernet 23 343 336 

Andre rente- og finansinntekter 95 603 630 

Rentekostnader til selskaper innen konsernet -134 -302 -291 

Nedskrivning aksjer og fordringer 15 -29 -1 195 -1 204 

Andre rente- og finanskostnader 14 -152 -686 -586 

Resultat etter finansielle poster 154 -372 -116 

Skattekostnad-inntekt på ordinært resultat 9 -93 86 323 

Skattekostnad som følge av redusert balanseført utsatt skattefordel 9 -509 -   -  

Årsresultat -448 -286 207 

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT:

Årsresultat -448 -286 207 

Overført fra/(avsatt til) annen egenkapital 448 286 -207 

Avsatt til utbytte - -   -  

Sum 8 -   -   -  

Avgitt konsernbidrag etter skatt til datterselskaper -   -264 -  

REGNSKAP AKER ASA
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Balanse pr 31.12.
Aker Aker RGI Aker RGI
ASA Holding AS Holding AS

Beløp i mill kroner Note 2004 2003 2002
EIENDELER
Goodwill 4 58 
Utsatt skattefordel 9 494 494 305 
Sum immaterielle eiendeler 552 494 305 
Kunst, kontormaskiner, biler og inventar 44 41 47 
Bygninger, boliger og tomter 3 3 8 
Sum varige driftsmidler 4 47 44 55 
Aksjer i datterselskaper 5 13 316 7 504 7 725 
Aksjer i tilknyttede selskaper 5 - 2 10 
Andeler i kommanditt og ansvarlige selskap 5 -   -   142 
Andre langsiktige aksjer etc 5 363 38 63 
Langsiktige fordringer på konsernselskaper 6,15 605 3 240 4 527 
Andre finansielle anleggsmidler 6 121 209 335 
Sum finansielle anleggsmidler 14 405 10 993 12 802 
Sum anleggsmidler 15 004 11 531 13 162 
Kortsiktige fordringer på konsernselskaper 236 73 360 
Fordring konsernbidrag 586 1 156 641 
Andre kortsiktige fordringer 14 62 53 110 
Kortsiktige plasseringer i aksjer etc 7 -   16 23 
Betalingsmidler 17 185 156 160 
Sum omløpsmidler 1 069 1 454 1 294 
Sum eiendeler 16 073 12 985 14 456 
EGENKAPITAL OG GJELD
Aksjekapital 2 423 1 605 1 578 
Egne aksjer -185 -30 -30 
Overkursfond 2 334 630 589 
Annen innskutt egenkapital 3 235 -   -  
Sum innskutt egenkapital 7 807 2 205 2 137 
Annen egenkapital -   4 208 4 310 
Sum opptjent egenkapital -   4 208 4 310 
Sum egenkapital 8,19 7 807 6 413 6 447 
Pensjonsforpliktelser 10 127 124 122 
Sum avsetninger for forpliktelser 127 124 122 
Langsiktig gjeld til konsernselskaper 11,16 1 160 3 892 3 268 
Anvarlig interne lån til konsernselskaper 11,16 4 694 -   -  
Annen langsiktig gjeld 11 1 891 1 048 1 790 
Sum annen langsiktig gjeld 7 745 4 940 5 058 
Kortsiktig gjeld til konsernselskaper 16 357 1 229 2 416 
Annen kortsiktig gjeld 11 37 279 413 
Sum kortsiktig gjeld 394 1 508 2 829 
Sum egenkapital og gjeld 16 073 12 985 14 456 

Oslo, 31.03.2005
For Aker ASA

Kjell Inge Røkke Lone Fønss Schrøder Bjørn Flatgård Eva von Hirsch
(Styrets leder) (Nestleder) (Styremedlem) (Styremedlem)

Kjeld Rimberg Kjell A. Storeide Atle Tranøy Stein Aamdal
(Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem)

Bjarne Kristiansen Harald Magne Bjørnsen Leif-Arne Langøy
(Styremedlem) (Styremedlem) (Konsernsjef)
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Kontantstrømoppstilling

Aker Aker RGI Aker RGI
ASA Holding AS Holding AS

Beløp i mill kroner Note 13.02-31.12.04 2003 2002

Resultat etter finansielle poster 154 -372 -116 

Salgstap/(-gevinst) og nedskrivninger 29 976 -  

Urealisert valutatap/-gevinst 23 -76 117 

Ordinære avskrivninger 5 13 9 

Betalt skatt -   -   -20 

Andre endringer uten kontantstrømeffekt 50 -   738 

Endring andre kortsiktige poster etc -217 -237 -426 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 44 304 302 

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler 4 -10 -   -3 

Utbetaling ved kjøp aksjer og andeler i andre selskaper 5 -2 738 -339 -1 270 

Salgssum ved salg av varige driftsmidler 4 -   2 -  

Salgssum ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper 5 -   158 -  

Kontantstrøm fra andre investeringer/salg 6 -   157 -1 592 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2 748 -22 -2 865 

Kontantinnskudd 2 737 -   -  

Opptak av langsiktige lån 11 2 751 2 252 1 957 

Nedbetaling av langsiktige lån 11 -491 -1 132 -2 187 

Utbetaling kortsiktig rentebærende gjeld -2 095 -921 1 837 

Utbetalt/innbetalt utbytte og konsernbidrag 8 -13 -485 1 052 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 889 -286 2 659 

Kontantstrøm gjennom året 185 -4 96 

Bankbeholdning åpningsbalanse -   160 64 

Bankbeholdning 31.12 185 156 160 

REGNSKAP AKER ASA
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NOTE 1: LØNNSKOSTNADER

Lønnskostnader består av følgende:

Beløp i mill kroner 2004 2003 2002

Lønn 23 -   -  

Folketrygdavgift 5 -   -  

Pensjonskostnader 6 8 13 

Andre ytelser 5 2 3 

Sum 39 10 16 

Gjennomsnittlig antall ansatte 26 -   -  

Konsernsjefen har mottatt lønn fra TRG Holding AS de 8 første månedene i 2004. Han har mottatt kr 1 400 000 i ordinær lønn

gjennom Aker ASA de 4 siste månedene i 2004, samt kr 1 348 506 i andre godtgjørelser. Selskapet har innbetalt kr 96 181 i pensjons-

premie under den kollektive ordningen for konsernsjefen i 2004.

Det er utbetalt kr 858 000 i styrehonorar i 2004. I tillegg til styrehonorar har styrets leder mottatt kr 375 000 i lønn og kr 25 975 i andre

godtgjørelser for utførelse av arbeidsoppgaver som kommer i tillegg til styreledervervet.

Aker kjøpte management tjenester fra Aker RGI Management AS i 2002 og 2003, og hadde ingen ansatte i denne perioden.

Alle ansatte i Aker ASA herunder konsernsjefen og ledende ansatte har kollektiv pensjonsordning som en del av ansettelsesavtalen.

Enkelte ledende ansatte har bonusavtale som blant annet er avhengig av verdiutviklingen i Aker.

Se også note 38 side 43 i konsernregnskapet.

NOTE 2: GODTGJØRELSER

Godtgjørelse til revisor er inkludert i andre driftskostnader og fordeles som følger:

Andre Total Total Total
Beløp i 1 000 kroner Revisjon tjenester 2004 2003 2002

Aker ASA 4 830 530 5 360 2 926 1 562 

Sum 4 830 530 5 360 2 926 1 562 

NOTE 3: SALGSGEVINSTER/SALGSTAP DRIFTSMIDLER

Beløp i mill kroner 2004 2003 2002

Diverse -   1 -  

Totalt -   1 -  

Beskrivelse av regnskapsprinsipper 
og generelle opplysninger
For kommentarer til generelle regnskapsprinsipper henvises til «Note 1 Beskrivelse og regnskapsprinsipper og generelle opplys-
ninger,» på side 19.

Vesentlige hendelser og effekter
Kværner Holding AS ble stiftet 13.02.2004. Selskapet har i løpet av året blitt omdannet til allmennaksjeselskap og skiftet navn til Aker
ASA. Selskapet var juridisk overtakende part i fusjonen med Aker RGI Holding AS som skjedde 27. mai 2004. Kværner Holding AS var
på dette tidspunktet en datterdatter av Aker RGI Holding AS og fusjoner ble derfor regnskapsført som konsernkontinuitet. Aker ASA
har i løpet av året blitt tilført egenkapital på totalt 9 253 mill kroner gjennom kontantinnskudd, gjeldskonvertering og tingsinnskudd.
Aker ASA har også innfusjonert sitt 100% heleide datterselskap Aker RGI Management AS (mor – datter fusjon) i 2004.

Av informasjons hensyn presenteres 2002 og 2003 fra Aker RGI Holding AS som sammenlignbare tall.
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NOTE 4: ANLEGGSAKTIVA OG GOODWILL

Bevegelsen på anleggskontiene i 2004 fremgår av oversikten nedenfor:
Bygninger/

Maskiner/ Biler/ Boliger/
Beløp i mill kroner Kunst Inventar Tomter Sum anlegg Goodwill

Anskaffelseskost pr 01.01 16 73 8 97 59 

Tilgang 7 3 -   10 - 

Avgang til anskaffelseskost -   -   -   -   -

Anskaffelseskost pr 31.12 23 76 8 107 59 

Samlede av- og nedskrivninger -   -55 -5 -60 -1 

Bokført verdi pr 31.12 23 21 3 47 58 

Årets ordinære avskrivninger -   -5 -   -5 -1 

Økonomisk levetid 4-8 år 20 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

Goodwill oppsto ved fusjon av Aker RGI Management AS. Oppkjøp av et selskap er blant annet basert på strategisk tilpasning og

antatt økonomisk lønnsomhet over lang tid. Det er Akers praksis å avskrive goodwill som oppstår ved oppkjøpet over en 

forventet økonomisk levetid, dog maksimum 20 år.

NOTE 5: AKSJER ETC

Aksjer i datterselskaper omfatter følgende pr 31.12.2004:
Forretnings- Egenkapital Resultat etter fin.

Beløp i mill kroner Andel i %1) kontor pr 31.12.04 poster 2004 Bokført verdi

Aker AS 100,00 Oslo -   - 3)

Recondo AS 100,00 Oslo 41 - 3) 139 

Norway Seafoods Holding AS 92,40 Oslo 630 -25 3) 762 

Aker Yards ASA 75,00 Oslo 4 226 236 2), 5) 2 696 

Atlas Stord AS 100,00 Bergen 56 -12 2) 84 

RGI (Europe) BV 100,00 Rotterdam 3 628 193 3) 1 809 

Norcrest Finance Corp 100,00 Liberia -8 -2 3) 1 

Wyndmore  N.V. 100,00 Curacao -43 -13 3) -  

CS Krabbe AS 100,00 Oslo 6 - 3) 4 

Aker Reassurance AS 100,00 København 7 - 3) 5 

Resource Group International AS 100,00 Oslo 30 -1 3) 33 

Dianor Invest AS 100,00 Oslo 67 - 3) 67 

Intellectual Property Holdings AS 100,00 Oslo -   - 3) -  

Prosessholding AS 100,00 Oslo 307 7 3) 242 

Aker Maritime Finance AS 100,00 Oslo 2 244 85 3) 2 796 

Aker Geo Seismic AS 100,00 Oslo 301 6 3) 326 

Aker Insurance AS 100,00 Oslo 94 121 3) 105 

Aker Investment AS 100,00 Oslo 103 4 3) 98 

Aker Finans AS 85,00 Oslo 1 - 3) 8 

Aker Kværner ASA 57,98 Oslo 56 -12 2), 5) 4 084 

Aker Capital AS 100,00 Oslo 2 - 3) 2 

Vesterled Invest AS 50,00 Oslo 52 7 3) 23

RGI Inc 1,25 Seattle 1 126 155 3), 4) 25

Shipyards Exchange AS 4,60 Oslo 84 -14 3), 4) 5

Aker Mekaniske Verksted AS 35,00 Oslo 5 4 3), 4)

Sum aksjer i datterselskaper 13 316 

REGNSKAP AKER ASA
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Aksjer i tilknyttet selskap omfatter følgende pr 31.12.2004:

Forretnings- Egenkapital Resultat etter fin.

Beløp i mill kroner Andel i %1) kontor pr 31.12.04 poster 2004 Bokført verdi

APS DA 50,00 Oslo -   - 3) -  

Sum - 

Andre langsiktige aksjer etc omfatter følgende pr 31.12.2004:

Beløp i mill kroner Andel i % Forretningskontor Bokført verdi

Kværner ASA 5) 14,96 Oslo 356 

Midtnorsk Fly- og Luftsportsenter 31,60 Oppdal 4 

Annet 3 

Sum 363 

1) Aker ASAs eierandel og stemmeandel er lik for alle selskaper.
2) 100% av konsernets egenkapital pr 31.12. og resultat etter finansielle poster 2004
3) 100% av selskapets egenkapital pr 31.12. og resultat etter finansielle poster 2004
4) Datterselskapet i konsernet

5) Spesifikasjon av investering i børsnoterte selskap pr 31.12.2004:
Antall Markedsverdl

Beløp i mill kroner eid pr aksje 31.12 Sum

Kværner ASA 6 600 254 33,10 218 

Aker Kværner ASA 31 906 760 167,00 5 328 

Aker Yards ASA 15 452 010 152,00 2 349 

Sum 7 896 

Aksjene betraktes som en langsiktig strategisk investering av Aker ASA. Kortsiktige svingninger i aksjemarekdet er derfor ikke hen-

syntatt i den regnskapsmessige verdivurderingen av aksjepostene. Aksjene er balanseført til kostpris.

NOTE 6: LANGSIKTIGE FORDRINGER OG ANDRE LANGSIKTIGE FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Andre langsiktige finansielle anleggsmidler består av følgende poster:

Beløp i mill kroner 2004 2003 2002

Andre langsiktige fordringer 51 43 116 

Pensjonsmidler 36 39 42 

Aktiverte kostnader ved opptak av lån 34 13 17 

Derivater børsnoterte instrumenter -   114 160 

Sum andre finansielle anleggsmidler 121 209 335 

Langsiktige fordringer på konsernselskaper 605 3 240 4 527 

Sum 726 3 449 4 862 

Langsiktige fordringer har følgende avdragsplan:

Beløp i mill kroner 2004

Forfall innen ett år -   

Forfall etter ett år 726 

Sum 726 

Fordringene renteberegnes iht markedsbetingelser.



NOTE 7:  KORTSIKTIGE PLASSERINGER I AKSJER ETC

Denne post omfatter følgende verdipapirer:
Markedsverdi Sum Bokført 2004

Antall Totalt Andel pr aksje markedsverdi til kostpris
aksjer eid antall (%) (kr) (mill kr) (mill kr)

Andre kortsiktige plasseringer i aksjer etc. 52

Nedskriving -52

Sum aksjer etc 0

NOTE 8: SUM EGENKAPITAL

Aksjekapitalen i Aker ASA pr 31.12.2004 består av følgende aksjegrupper:
Antall Samlet pålydende pr 31.12 (mill kr)
egne Utestående Pålydende Utstedte Utestående

Utstedte aksjer aksjer aksjer (kr) aksjer aksjer

A-aksjer 44 131 354 6 600 254 37 531 100 28 1 236 1 051 

B-aksjer 42 400 713 -   42 400 713 28 1 187 1 187 

Sum aksjekapital 86 532 067 6 600 254 79 931 813 2 423 2 238 

Egne aksjer -185 

Overkursfond 2 334 

Annen innskutt egenkapital 3 235 

Sum innskutt egenkapital 7 807 

A-aksjene er eid 52,2% av TRG Holding AS, 15,0% egne aksjer, samt 32,8% er eid av andre. A-aksjene er utbytteberetiget. Hver

aksje har lik stemmeandel.

Aker ASA og datterselskapet RGI (Europe) BV er ikke stemmeberettiget for sine A-aksjer.

B-aksjene er eid 100% av Kværner ASA. B-aksjene er utbytteberetiget, men ikke stemmeberetiget.

Oversikt over de 20 største aksjonærene pr 18.02.04 (A-aksjer):

Selskap Antall aksjer Prosent 

TRG Holding AS 23 045 163 52,22 %

Aker ASA 6 600 254 14,96 %

RGI (Europe) BV 2 959 938 6,71 %

Enskilda Securities 697 400 1,58 %

Storebrand Livsforsikring 580 500 1,32 %

DnB Nor Bank ASA 494 883 1,12 %

Røkke Kjell Inge 393 906 0,89 %

JPMorgan Chase Bank 338 286 0,77 %

Bear Stearns Security 198 000 0,45 %

Storebrand Norge 168 800 0,38 %

Verdipapirfondet Nor 168 000 0,38 %

ABG Sundal Collier 160 000 0,36 %

Svenska Handlesbanken 156 332 0,35 %

Dahl Ove Henning 150 000 0,34 %

Wenaasgruppen AS 144 900 0,33 %

Terra Spar 141 900 0,32 %

Terra Norden 140 550 0,32 %

Steinar Lindberg AS 140 000 0,32 %

Carnegie Investment 126 200 0,29 %

ABIF Aktiv 124 500 0,28 %

Sum 20 største 36 929 512 83,69 %
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Endringen i egenkapitalen i 2004 fremkommer som følger:

Overkurs- Egne Annen innskutt Netto innskutt Annen Sum opptjent Sum
Beløp i mill kroner Aksjekapital fond aksjer egenkapital 2) egenkapital egenkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 13.02.04 - -   -  

Kontinuitetsdifferanse ved fusjon -595 -595 -   -595 

Kapitalinnskudd 2 423 2 929 3 901 9 253 -   9 253 

Mottatt Aker ASA aksjer som utbytte 1) -185 -218 -403 -   -403 

Årsresultat 13.02 - 31.12 - - -448   -448 -448

Egenkapital pr 31.12 2 423 2 334 -185 3 235 7 807 -   -   7 807 

1) Alle Kværner ASA aksjonærer mottok 1 Aker ASA aksje for hver Kværner ASA aksje de eide på utbyttetidspunktet. Aker ASA eide/mottok 6 600 254
aksjer. Egne akser er ført til fradrag i egenkapitalen egene aksjer til pålydende 28,- å  6 600 254 stk, samt rest til fradrag annen innskutt egenkapital.

2) Annen innskutt egenkapital inngår i grunnlaget for beregning av fri egenkapital mht utbyttekapasitet.

Endringen i egenkapitalen i 2002 til 2004 fremkommer som følger:

Beløp i mill kroner 2004 2003 2002

Inngående balanse -   6 447 6 308 

Resultat etter skatt -448 -286 207 

Kontinuitetsdifferanse ved fusjon -595 185 -  

Kapitalinnskudd 9 253 68 -  

Mottatt Aker ASA aksjer som utbytte -403 -   -  

Andre poster -   -   -68 

Balanse pr 31.12 7 807 6 413 6 447 



NOTE 9:  UTSATT SKATT

Oppstillingen nedenfor  viser forskjellen mellom bokførte og skattemessige verdier ved utløpet av 2004, 2003 og, 2002 endringer i

disse forskjellene, samt utsatt skattegjeld ved utløpet av 2004, 2003 og 2002 og endring utsatt skattegjeld.

Beløp i mill kroner 2004 2003 2002

Avsetningsdifferanse -   15 -13 

Fordringsdifferanse -359 -1 643 -589 

Aksjedifferanse omløpsaksjer -   -76 -19 

Kortsiktige forskjeller -359 -1 704 -621 

Anleggsreserve -20 -12 -10 

Aksjedifferanse anleggsaksjer -   -309 14 

KS differanse anleggsselskaper -   -   -83 

Forskjell inntektsførte renter -   199 -  

Inntekstført avsatt utbytte fra datterselskap -   -   300 

Netto pensjonsforpliktelse -91 -86 -80 

Gevinst- og tapskonto 46 56 70 

Langsiktige forskjeller -65 -152 211 

Totale forskjeller -424 -1 856 -410 

Skattemessig underskudd til fremføring -3 158 -   -469 

Utbytte hvor godtgjørelsefradrag fremføres til neste år -   -   -  

Sum grunnlag utsatt skatt før korreksjon -3 582 -1 856 -879 

Korreksjon for inntektsført avsatt utbytte fra datterselskap -   -   -300 

Korreksjon midlertidig forskjell aksjer tatt via NOKUS -   90 90 

Sum grunnlag utsatt skatt etter korreksjon -3 582 -1 766 -1 089 

Netto utsatt skatt 28% -1 003 -494 -305 

Ikke balanseført utsatt skattefordringer 509 -   -  

Bokført utsatt skattefordring 494 494 305 

Bokført utsatt skattegjeld -  

Som følge av ny skattereform har selskapet resultatført midlertidige forskjell aksjer. 

ESTIMERT SKATTBART RESULTAT 

Beløp i mill kroner 2004 2003 2002

Resultat før skatt iht. resultatregnskapet 154 -372 -116

Resultat som følger av fusjon -312 - -

Skattemessig resultat etter finans -158 -372 -116 

Permanente forskjeller 1 1 -  

Permanente forskjeller netto ikke-fradragsberettigede poster 146 190 445 

Permanente forskjeller netto ikke skattepliktig inntekt(-)/kostnad -130 -259 -102 

Grunnlag aksjeutbytte med rett til godtgjørelse -   -435 -2 122 

Regnskapsmessig nedskriving aksjer -   -   -  

Endring midlertidige forskjeller -1 172 1 241 1 534 

Skattemessig resultat Nokus-selskaper -   -   -108 

Estimert skattbart resultat -1 313 366 -469 

Betalbar skatt - 28% (resultatført) -   -  

Avgitt konsernbidrag -   -366 -  

Fordring utlignet skatt tidligere år 13 

Betalbar skatt - 28% (balanseført) 13 -   -  

Regnskapsmessig resultat gjelder fra etablering februar 2004. Skattemessig resultat er konsoliderte resultater av de fusjonerte sel-

skaper og gjelder for perioden 01.01-31.12.04. Endring midlertidige forskjeller vil dermed også avvike fra forskjellen i kolonnene

ovenfor.
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Skattekostnad: 2004 2003 2002

Betalbar skatt resultatført -   102 -  

Endring utsatt skatt 92 -189 -321 

Korreksjon endring utsatt skatt tidligere år -59 -   -4 

Ikke balanseført utsatt skattefordring 1) 509 -   -  

Utlignet skatt fra forrige regnskapsår -   -   2 

Total skattekostnad/ (-) inntekt 542 -86 -323 

Skattekostnad/ -inntekt ordinært resultat 542 -86 -323 

Skattekostnad ekstraordinært resultat -   -  

Sum skattekostnad/(-) inntekt 542 -86 -323 

Skattekostnad som følge av fusjon 60 - -

Skattekostnad(+) i resultatregnskapet 602 -86 -323

1) Ikke balanseført utsatt skattefordring skyldes den nye skattereformen hvor man bl.a. ikke lengere vil få fradrag for eventuelle tap ved salg av aksjer,
samtidig som gevinster er skattefrie.

Skattekostnaden avviker mot skattekostnad i resultatet da det er avvik mellom regnskapsmessige og skattemessige resultater iht

ovenfor.

Tallene for 2004 ovenfor er basert på foreløpige anslag på en rekke skattefrie inntekter, ikke fradragsberettigede poster og periodi-

seringsforskjeller mellom finansregnskapet og skatteregnskapet. De endelige postene vil bli beregnet i forbindelse med utarbei-

delsen av selvangivelsen og vil kunne avvike fra de ovenstående anslagene.

Forklaring på hvorfor årets skattekostnad eventuelt ikke utgjør 28% av resultat før skatt:

28 % skatt av resultat før skatt -38 

Permanente forskjeller -6 

Fusjon og andre forskjeller 186 

Beregnet skattekostnad 142 

Effektiv skattesats (skattekostnad i forhold til resultat før skatt) -376 %

Den høye effektive skattesatsen skyldes blant annet ikke balanseført utsatt skattefordel og skattereformen.

NOTE 10:  PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

Aker ASA dekker i hovedsak sine pensjoner via kollektiv pensjonsordning i livsforsikringsselskap. Regnskapsmessig er ordningen

behandlet som ytelsesplan. I tillegg har Aker ASA usikrede pensjonsforpliktelser.

Det er foretatt aktuarmessige beregninger basert på følgende forutsetninger:

Forventet avkastning 6,5 %

Diskonteringsrente 5,5 %

Lønnsregulering 3,0 %

G-regulering/inflasjon 2,5 %

Pensjonsregulering 2,0 %



PENSJONSKOSTNADER

Over- Under-
finansierte finansierte 

Beløp i mill kroner planer 1) planer 1) Total 2004 Total 2003 Total 2002

Nåverdi av årets pensjonsopptjening -2 -   -2 -1 -1 

Rentekostnad på påløpte pensjonsforpliktelser -3 -6 -9 -7 -7 

Forventet avkastning på pensjonsmidler 3 -   3 3 3 

Fordelt virkning av estimater og pensjonsplaner -5 5 -   -1 -3 

Endring arbeidsgiveravgift -   2 2 -2 -5 

Netto pensjonskostnader (-) -7 1 -6 -8 -13 

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER/- MIDLER PR 31.12:

Over- Under-
finansierte finansierte 

Beløp i mill kroner planer 1) planer 1) Total 2004 Total 2003 Total 2002

Nåverdi av påløpte pensjonsforpliktelser -46 -110 -156 -129 -126 

Verdi av fremtidig lønnsvekst -2 -2 -4 -3 -3 

Beregnede pensjonsforpliktelser -48 -112 -160 -132 -129 

Verdi av pensjonsmidler 49 7 56 46 48 

Beregnede netto pensjonsmidler/ -forpliktelser 1 -105 -104 -86 -81 

Amortisering 2) 35 -15 20 8 6 

Arbeidsgiveravgift -   -7 -7 -7 -5 

Balanseført netto pensjonsmidler/ -forpliktelser 3) 36 -127 -91 -85 -80 

Antall personer omfattet 27 6 33 

1) Underfinansierte planer:  Verdien av pensjonsforpliktelsen overstiger verdien av pensjonsmidlene.
Overfinansierte planer:  Verdien av pensjonsmidlene overstiger verdien av pensjonsforpliktelsen.

2) Amortisering : ikke resultatført virkning av estimatendringer og endringer i pensjonsplaner.
3) Det er avsatt arbeidsgiveravgift på kontrakter med netto pensjonsforpliktelser.

Aker ASAs netto pensjonsforpliktelser er presentert i balansen under avsetninger for forpliktelser.  Netto pensjonsmidler er presen-

tert i balansen under andre finansielle anleggsmidler. Pensjonsmidlene er investert etter generelle retningslinjer som gjelder for livs-

forsikringsselskapene. Bokført pensjonsforpliktelse er beregnet på basis av estimerte fremtidige pensjonsforpliktelser og periodisert i

henhold til god regnskapsskikk. Den bokførte forpliktelsen samsvarer ikke med de pensjonsrettigheter som juridisk sett er opptjent

pr 31.12.2004. Overfinansierte planer inngår i posten andre langsiktige fordringer i balansen.
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NOTE 11:  GJELD

Langsiktig gjeld til konsernselskaper har forfall lengere enn 5 år og har markedsmessige rentevilkår. Se note 16 for lån med lavere

prioritet.

Rentebærende langsiktig gjeld ekstern fordeler seg på låneopptak i norsk og utenlandsk valuta på følgende måte:

2004 2003 2002
Valuta (mill kr) (mill kr) (mill kr)

NOK 1 811 1 048 1 790 

Rentebærende langsiktig gjeld ekstern 1 811 1 048 1 790 

Langsiktig rentebærende ekstern gjeld har følgende avdragsplan fordelt på lånetype:

Konvertible Obligasjons- Gjeld til kreditt- Andre Total
Beløp i mill kroner lån lån institusjoner lån 2004

År

2005 12 12 

2006 -  

2007 359 1 440 1 799 

2008 -  

2009 -  

Etter 2009 -  

Sum 2004 -   359 1 440 12 1 811 

2002 1 500 290 -   1 790 

2003 754 294 -   1 048 

Langsiktig rentefri gjeld ekstern er på 80 mill. kroner

Gjennomsnittlig årlig rentesats på utestående lån er 4,3%.

Obligasjonslånet som utløper i 2007 er bokført til pålydende verdi pr 31.12.2004 da det holdes til forfall.

I obligasjonslånet er egenbeholdning pålydende på 446 mill kroner nettet mot utestående gjeld. 

Covenants er beskrevet i note 14.

NOTE 12: JURIDISKE TVISTER/BETINGEDE UTFALL

Selskapet har stilt en garanti for Norway Seafoods Holding AS' eventuelle forpliktelser knyttet til pågående skjønnssak/anke vedrø-

rende tvangsinnløsningen av minoritetsaksjonærene i Norway Seafoods AS.

NOTE 13: PANTEHEFTELSER OG GARANTIFORPLIKTELSER

Aker har ved utgangen av 2004 og 2003 låne- og performance garantiforpliktelser som ikke er balanseført på henholdsvis 997 mill

kroner og 1 903 mill kroner. Pr 31.12 utgjør lånegarantier 606 mill kroner og performancegarantier 391 mill kroner.

Aker ASA har pantsatt alle aksjene i Aker Yards ASA og Aker Kværner ASA, samt fordring på Aker Seafoods på NOK 186,7 mill

kroner (tidligere Aker Maritime sin fordring), samt 1,5 mill aksjer i Kværner ASA og 1,5 mill Aker ASA aksjer som sikkerhet for lån.



NOTE 14:  FINANSIELL MARKEDSRISIKO 

Valutaposter i balansen vil ha naturlig sikring gjennom inn- og utlån i samme valuta. 

Aker har har låne- og garantiavtaler som inneholder klausuler knyttet til blant annet egenkapitalen. Ved utgangen av regnskapåret

2004 tilfredstiller Aker alle låne- og garantivilkår.

Enkelte datterselskaper er eksponert for risiko knyttet til verdien av sine investeringer i datterselskaper ved endringer i priser i

råvare- og halvfabrikatamarkedet i den grad slike endringer medfører endringer i disse selskapenes konkurransekraft og inntjenings-

potensiale over tid. 

Eksponering for risiko som følger av endringer i valutakurser identifiseres og reduseres ved en løpende tilpasning av konsernets

samlede låneportefølje og finansielle instrumenter. Sikringen av eksponering relatert til investeringer i utenlandsk valuta gjøres

gjennom tilpasninger i låneporteføljen og-/eller andre finansielle instrumenter. 

Enkelte datterselskaper inngår løpende sikringsforretninger knyttet til enkelte datterselskapers salg i utenlandsk

valuta, organiset slik at selskapene ikke selv eksponerer seg for risiko knyttet til endringer i verdiene av disse forretningene.

Netto urealisert gevinst derivater inngår i posten Andre kortsiktige fordringer i balansen og er fordelt som følger pr 31.12.2004:

(Beløp i mill kroner) Sum verdi Sum verdi Urealisert
Instrument Forfall innløsning underliggende gevinst

Call opsjon aksjer 14.03.05 15 36 21

Call opsjon aksjer 14.01.05 41 79 38

Sum 56 115 59

NOTE 15: NEDSKRIVNING AKSJER OG FORDRINGER

Nedskrivning aksjer og fordringer fremkommer som følger:

Beløp i mill kroner 20041)

Nedskrivning fordringer 29 

Sum 29 

1) Justering av bokførte verdier basert på vurdering om fremtidig inntjening. Nedskrivingene fordringer vedrører i hovedsak Aker

Materihal Handling Group med 27 mill kroner.

NOTE 16:  ANSVARLIGE INTERNE LÅN TIL KONSERNSELSKAPER

Ansvarlige interne lån er som følger:

Beløp i mill kroner Rente 2004

Aker Geo Seismic AS 12 mnd Nibor+1% 505

Prosessholding AS 12 mnd Nibor+1% 190

RGI (Europe) BV 6 mnd Nibor+1% 551

RGI Inc 3 mnd Libor+1% 1 148

Aker Maritime Finance AS 12 mnd Nibor+1% 2 300

Sum lån med lavere prioritet 4 694 

Lånene er subordinert alle Aker ASA sine øvrige forpliktelser, og har kontraktsfestet forfallstidspunkt som ligger etter forfall på Aker

ASA sine eksterne låneforpliktelser.
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NOTE 17: BUNDNE MIDLER

Av bankbeholdningen på 185 mill kroner er 26 mill kroner bundne midler.

NOTE 18: HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Salg av 7,9 % av aksjene i Aker Kværner for 781 mill kroner. Salg av 19,4 % av aksjene i Aker Yards for 696 mill kroner. Eierandel i

Aker Kværner og Aker Yards etter salget er henholdsvis 50,01% og 55,60%. Realisasjonsgevinst for aksjene er 211 mill kroner.

Etablering av 2 langsiktige obligasjonslån. Et 5-års lån med flytende rente 500 mill kroner og ett 7-års lån med fast rente 500 mill

kroner.

Selskapet har nedbetalt eksternt langsiktig rentebærende lån med 730 mill i januar 2005.

NOTE 19: AKSJER EID AV STYRET OG LEDELSEN

Selskapets innsideliste pr 21.02.2005 er som følger

Antall

Yngve Hågensen 5

Harald Bernt Kilnes 50

Reidar Lund 6

Halvard Muri 8 000

Eldar Myhre 26

Kjell Inge Røkke 23 439 069

Harald Magne Bjørnsen 700

Lapas v/Leif-Arne Langøy 31 000

Ole Melberg 1

Yngve Myhre 5 000

I forbindelse med fusjon med Aker RGI Management AS har Aker ASA kjøpt alle utestående aksjer i Aker RGI Management AS.

Aker RGI Management var dermed 100% eid av Aker ASA før fusjonen. Salgsavtalen inneholder et fremtidig variabelt vederlag. Det

variable vederlaget avhenger av verdiutviklingen av Aker ASA frem til 1. januar 2006.
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Balanse, Aker ASA med holdingselskaper
Balanse for Aker ASA med Holding er etablert for å vise den finansielle stillingen til Holdingselskapet som et eierselskap. Den tradi-

sjonelle morselskapsbalansen er utvidet til å ta med alle 100%-eide underliggende administrative serviceselskap og holdingselskap

som ikke har annet enn investeringer, bankbeholdning og gjeld i balansen. Balansen viser dermed en netto gjeld i forhold til hol-

dingselskapenes investeringer. Balansen viser alle holdingselskapene konsolidert mens de operasjonelle eierselskapene er inkludert i

henhold til opprinnelig anskaffelseskost. Med opprinnelig anskaffelseskost menes Holdingselskapets kostpris. I den grad aksjene tid-

ligere har vært eid av selskaper på et lavere nivå i konsernet, benyttes likevel prisen betalt av Holdingselskapet som opprinnelig

kostpris. For ytterligere kommentarer til anvendte regnskapsprinsippene, henvises det til «Note 1 Beskrivelse av regnskapsprinsipper

og generelle opplysninger» på side 19.

De viktigste selskapene som er konsolidert er som følger: Aker ASA, Aker Maritime Finance, Resource Group International as, RGI

(Europe) BV, RGI Inc, RGI Holdings, Inc, RGI (Denmark) Aps, Dianor Invest, Aker Insurance, Aker Asset Management, RGI Invest Inc.

Prosessholding, Aker Geo Seismic, Norway Seafoods Holding, Aker Investment. 
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Beløp i mill kroner Note

EIENDELER

Immaterielle eiendeler 2 627 

Varige driftsmidler 2 44 

Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 671 

Finansielle rentebærende anleggsmidler 3 1 236 

Finansielle rentefrie anleggsmidler 2 102 

Aksjer og selskapsandeler 1 8 304 

Sum finansielle anleggsmidler 9 642 

Sum anleggsmidler 10 313 

Kortsiktige fordringer 384 

Rentebærende kortsiktige fordringer 3 130 

Betalingsmidler 4 344 

Sum omløpsmidler 858 

Sum eiendeler 11 171 

EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital 7 807 

Opptjent egenkapital -189 

Sum egenkapital 5 7 618 

Forpliktelser og annen rentefri langsiktig gjeld 6 452 

Rentebærende langsiktig gjeld 7 2 645 

Sum langsiktig gjeld 3 097 

Rentefri kortsiktig gjeld 6 311 

Rentebærende kortsiktig gjeld 7 145 

Sum kortsiktig gjeld 456 

Sum gjeld og egenkapital 11 171 

Oslo, 31.03.2005
For Aker ASA

Kjell Inge Røkke Lone Fønss Schrøder Bjørn Flatgård Eva von Hirsch
(Styrets leder) (Nestleder) (Styremedlem) (Styremedlem)

Kjeld Rimberg Kjell A. Storeide Atle Tranøy Stein Aamdal
(Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem)

Bjarne Kristiansen Harald Magne Bjørnsen Leif-Arne Langøy
(Styremedlem) (Styremedlem) (Konsernsjef)
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BALANSE
NOTE 1:  AKSJER OG SELSKAPSANDELER

Eierandel Antall Bokført verdi
Pr 31.12.2004 i % aksjer (nok mill)

Aker Kværner ASA 57,98 31 906 861 4 084

Aker Yards ASA 75,00 15 452 010 2 696

Kværner ASA 21,66 9 560 192 516

Aker Seafoods AS 100,00 790

Aker Material Handling AS 100,00 0

Atlas Stord AS 100,00 70

Norsea AS 33,50 60

Supply Invest AS 22,70 37

Diverse 50

Sum 8 304

NOTE 2: RENTEFRIE LANGSIKTIGE FORDRINGER OG ØVRIGE EIENDELER

Rentefrie langsiktige fordringer og øvrige eiendeler fordeles som følger:

Beløp i mill kroner Fordringer Øvrige eiendeler Total

Utsatt skattefordring 569 569 

Pensjonsmidler 36 36 

Fordringer mot selskap innen samme konsern -   -

Goodwill 58 58

Øvrige 66 44 110 

Sum 671 102 773 

NOTE 3: ANDRE RENTEBÆRENDE OMLØPSMIDLER OG LANGSIKTIGE FORDRINGER

Andre rentebærende omløpsmidler og langsiktige fordringer fordeles mellom fordringer mot selskap innen samme konsern,

tilknyttede selskaper og eksternt som følger:

Beløp i mill kroner Omløpsmidler Langsiktige Total

Fordringer mot selskap innen samme konsern 120 781 901 

Fordringer eksternt  10 455 465 

Sum 130 1 236 1 366 

NOTE 4: BETALINGSMIDLER

Betalingsmidler utgjør 344 mill kroner i likvide midler, hvorav 83 mill kroner er bundne.

NOTE 5:  SUM EGENKAPITAL

Aksjekapitalen i Aker ASA pr 31.12.2004 består av følgende aksjegrupper:

Antall Samlet pålydende  pr 31.12 (mill kr)
egne Utestående Pålydende Utstedte Utestående

Utstedte aksjer aksjer aksjer (kr) aksjer aksjer

A-aksjer 44 131 354 6 600 254 37 531 100 28 1 236 1 051 

B-aksjer 42 400 713 -   42 400 713 28 1 187 1 187 

Sum aksjekapital 86 532 067 6 600 254 79 931 813 2 423 2 238 

Egne aksjer -185 

Overkursfond 2 334 

Annen innskutt egenkapital 3 235 

Sum netto innskutt egenkapital 7 807 

Annen egenkapital -189 

Sum egenkapital 7 618 

A-aksjene er eid 52,2% av TRG Holding AS, 15,0% egne aksjer, samt 32,8% er eid av andre. A-aksjene er utbytteberetiget. 

Hver aksje har lik stemmeandel. Aker ASA og datterselskapet RGI (Europe) BV er ikke stemmeberettiget for sine A-aksjer.

B-aksjene er eid 100% av Kværner ASA. B-aksjene er utbytteberetiget, men ikke stemmeberetiget.
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NOTE 6: RENTEFRI GJELD

Rentefri gjeld  fordeles som følger:

Beløp i mill kroner Kortsiktig Langsiktig Total

Skattegjeld -   64 64 

Pensjonsforpliktelse -   127 127 

Erstatningsavsetninger 180 180 

Gjeld mot selskap innen samme konsern 182 182 

Øvrig 128 81 209 

Sum 311 452 763 

NOTE 7:  RENTEBÆRENDE GJELD

Rentebærende gjeld fordelt mellom selskap innen samme konsern og eksternt omfatter følgende poster:

Beløp i mill kroner Kortsiktig Langsiktig TOTAL

Gjeld mot selskap innen samme konsern 53 834 887 

Gjeld eksternt  92 1 811 1 903 

Total 145 2 645 2 790 

Rentebærende gjeld eksternt fordeles som følger:

Beløp i mill kroner

Obligasjonslån 359 

Bankgjeld 1 440 

Gjeld til tidligere minoritetseiere i Norway Seafoods AS 88 

Øvrig ekstern gjeld 16 

Total 1 903 

Langsiktig rentebærende gjeld eksternt har følgende avdragsplan fordelt på lånetype:

Beløp i mill kroner Obl. lån Bankgjeld Øvrige lån Total

År

2005 12 12

2006 0

2007 359 1440 1799

2008 0

2009 0

Etter 2009 0

Sum 359 1 440 12 1 811

Obligasjonslånet som utløper i 2007 er bokført til pålydende verdi pr 31.12.2004 da det holdes til forfall.

I obligasjonslånet er egenbeholdning på 446 mill kroner nettet mot utestående gjeld. 
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Kjære medaksjonær,

Når jeg ser meg tilbake og reflekterer
over hva vi har vært gjennom, slår det
meg at Aker som system, som organisa-
sjon og som konsern har mange bemer-
kelsesverdige egenskaper. For mindre
enn to år siden trodde mange at neder-
laget lurte rundt neste sving. Nå er sma-
ken av suksess kanskje vårt største
utfordring.

Det er gjort et formidabelt arbeid i
konsernet i denne tiden da det har stor-
met mer rundt oss enn på lenge. Men,
vi har beholdt roen. Vi har stolt på oss
selv. Vi har hatt drømmer og ideer, og vi
har latt dem påvirke våre valg. Vi har
satset og tapt, og vi har bygget opp
igjen det andre har villet revet ned. I dag
er byggverket sterkere enn på lenge.

Jeg er takknemlig og full av beun-
dring overfor alle ansatte som har gjort
dette mulig. Mens noen få har vært
oppslukt av transaksjoner og finansiell
restrukturering har tusenvis av ansatte
hver dag sørget for at kundene er for-
nøyde, at nye kunder har kommet til, at
prosjekter og produkter blir levert og at
pengene kommer inn i kassen. Som
aksjonærer ser vi resultatene av dette
arbeidet i form av økte aksjekurser og
(for første gang på lenge) utbytte.

Opplevelsene den siste tiden har gitt
meg mange assosiasjoner til Rudyard
Kiplings berømte dikt «IF.....». Forfatte-
ren, som blant mange småbarnsforeldre
nok er mest kjent for Jungelboken,
uttrykte for snart 100 år siden i et dikt
hva han mente hans sønn skulle strebe
etter for at han skulle kunne kalle seg et
Menneske, «a Man». Dette er et av ver-
dens mest leste dikt, og verdt å reflek-
tere over i mange sammenhenger.

Behold roen når det stormer, 
og alle skylder på deg
Aker har vært gjennom mange storm-
kast og noen langvarige høststormer de

siste årene. Vi er blitt sammenliknet
med svartedauden som ville legge nor-
ske kystsamfunn øde dersom vi fikk
anledning til å ta del i utviklingen av
norsk fiskerinæring på vår måte. Vi har
blitt beskyldt for å ville ødelegge Kvær-
ner og store deler av norsk offshoreleve-
randørindustri. Vi har blitt motarbeidet
av de som mente at russiske oligarker
var å foretrekke som eiere av norske
industriarbeidsplasser. Vi har møtt mot-
standere i sak, og besserwissere som på
et mer eller mindre rasjonelt grunnlag,
og ofte i de kraftigste ordelag har latter-
liggjort eller rakket ned på våre valg. Vi
har til tider sett våre kontorer beleiret av
den fjerde statsmakt.

Men, vi har beholdt roen. Kritikken
er motiverende. Vi trives godt med mot-
stand og utfordringer.

Stol på deg selv,
men ha rom for andres tvil
Aker preges av sterk vilje, av selvsikker-
het, men også av ydmykhet. Vi inspire-
res av bedriftenes stolte historie. Vi vet
hva vi står for, og vi er stolte av det,
men i Aker er ingen enerådende. Den
sterke viljen må finne sin motvekt. De
beste løsningene finner vi ofte når pres-
set er størst og de skarpeste beslutning-
ene treffer vi etter at motstridende
meninger får brynt seg på hverandre.

For egen del kan jeg tilføye at mine
groveste feilvurderinger, har jeg gjort
alene. Jeg har glemt å lytte. Jeg har
glemt å søke råd. I Aker skjer dette hel-
digvis sjelden. Selskapet har et sterkt
styre og en kraftfull ledelse. De enkelte
personene har stor integritet og trygg-
het.

Enkelte ganger er diskusjonene høy-
lytte, men jeg oppfatter brytningene
som konstruktive. Vi har spenning i
organisasjonen, og vi har stor takhøyde.
Det bringer oss til gode konklusjoner.

Hovedeiers refleksjoner

Ha drømmer, 
men ikke drøm deg bort.
Tenk store tanker, 
men ikke glem å handle
Aker er et stort og energisk konsern, en
maskin som kan overvinne det meste.
Men den fungerer dårlig uten en visjon
som kan samle kreftene i én retning. Vi
må våge å ha drømmer og vi må våge å
tenke store tanker. Som for eksempel
den gang vi nesten overtok et av verdens
største entreprenørselskaper. Eller den
gangen vi kjøpte oss inn i Kværner og
samlet to av landets fremste og mest tra-
disjonsrike teknologi- og industribedrifter.

Gjennomføringsevnen i Aker er stor.
Når retning og mål er satt, skal det mye
til å stanse oss. Tenk bare på fjorårets
store omorganisering. Jeg tror fortsatt
ingen utenfor helt har forstått hvor mye
som skulle til. En liten gruppe medarbei-
dere gjennomførte hundrevis av interne
transaksjoner for å løse strukturelle flo-
ker. De hentet inn flere milliarder kroner i
ny egenkapital, flyttet mange milliarder
kroner i gjeld fra ett børsnotert konsern
til et annet, hentet inn enda flere milliar-
der kroner i nye lån som er brukt til ned-
betaling av gamle. Og de børsnoterte tre
nye selskaper. Jeg er en stolt lagleder når
jeg opplever at våre prestasjoner blir lagt
merke til, og applaudert, slik de har blitt
langt ut over landets grenser.

Drømmer og store tanker er ingen-
ting verdt om vi ikke hadde hatt evnen
til å gjennomføre.

Tåle å se andre rive ned 
det vi har bygget opp,
og gyve løs igjen 
med friskt mot
Det er alltid noen som vil være ute etter
oss, som gjerne ser at vi mislykkes. Ofte er
det konkurrenter. Andre ganger er det
små mennesker som i mangel av egen
suksess, eller bare små mennesker, som
nyter tanken på at andre skal feile. 

Ingen opplever bare oppturer, heller



IF.....

IF you can keep your head when all about you

Are losing theirs and blaming it on you,

If you can trust yourself when all men doubt you,

But make allowance for their doubting too;

If you can wait and not be tired by waiting,

Or being lied about, don't deal in lies,

Or being hated, don't give way to hating,

And yet don't look too good, nor talk too wise:

If you can dream - and not make dreams your master;

If you can think - and not make thoughts your aim;

If you can meet with Triumph and Disaster

And treat those two impostors just the same;

If you can bear to hear the truth you've spoken

Twisted by knaves to make a trap for fools,

Or watch the things you gave your life to broken,

And stoop and build 'em up with wornout tools:

If you can make one heap of all your winnings

And risk it on one turn of pitch-and-toss,

And lose, and start again at your beginnings

And never breathe a word about your loss;

If you can force your heart and nerve and sinew

To serve your turn long after they are gone,

And so hold on when there is nothing in you

Except the Will which says to them: 'Hold on!'

If you can talk with crowds and keep your virtue,

‘Or walk with kings - nor lose the common touch,

If neither foes nor loving friends can hurt you,

If all men count with you, but none too much;

If you can fill the unforgiving minute

With sixty seconds' worth of distance run -

Yours is the Earth and everything that's in it,

And - which is more - you'll be a Man my son!

"IF...." by Rudyard Kipling. Reproduced with the

permission of A P Watt Ltd on behalf of The National

Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty.

ikke Aker. Det hender vi blir sviktet.
Noen ganger har det negative konse-
kvenser, som når betrodde ledere inngår
kontrakter ut over sine fullmakter, mis-
representerer fakta eller vender oss ryg-
gen midt i stormen.

En viktig egenskap i Aker er selska-
pets og de ansattes evne til å snu seg
rundt. Det er lov å bli skuffet. Det er lov
å bli forbannet. Det er lov å mislykkes,
men det er ikke lov å resignere. Ingen-
ting former oss mer effektivt enn mot-
stand, og når motstanden er størst står
vi mest samlet. Derfor ville jeg ikke vært
foruten de siste par årene.

Våge å satse, tåle å tape,
begynne på nytt uten å klage
Aker er på godt og vondt et modig kon-
sern. Vi tør å satse, selv om resultatet av
våre beslutninger ikke alltid er gitt. Vi
forbereder oss grundig, men det er aldri
mulig å overskue alle alternative utfall i
all framtid. Likevel tør vi ta valg.

Vår aksjonærstruktur og styringsmo-
dell er viktig for å forstå hvordan vi ope-
rerer. Dette skiller oss fra mange andre
store selskaper. På samme måte som jeg
er Akers dominerende eier, er Aker den
dominerende eier i de underliggende sel-
skapene. Eierskapet er i høyeste grad til
stede på alle nivåer. Det er kort vei til
makten. Det er kort vei til beslutningene.

Aker har vokst seg stort. De børsno-
terte selskapene alene, og da teller jeg
med Kværner, har en samlet markeds-
verdi på nesten 25 milliarder kroner. I til-
legg er det en rekke ikke børsnoterte
selskaper i strukturen. Som hovedeier er
jeg klar over at en stor del av ansvaret
for videre vekst og suksess hviler på
meg. Hva er det som skal til?

Det handler om
mennesker og kompetanse
Svaret ligger i menneskene og deres
kompetanse. 

Aker driver integrerte industrivirk-

somheter der den praktiske kompetan-
sen til fabrikkarbeideren, sveiseren, elek-
trikeren, fiskeren og ingeniøren er like
viktig som teoretisk kunnskap. Med
kompetanse, teknologi og en solid
finansiell plattform kan vi tilby våre
kunder enestående løsninger på deres
behov.

Mennesker kan lese seg til kunn-
skap, og selskaper kan kjøpe seg tekno-
logi, men kompetanse må man skaffe
seg gjennom hardt arbeid. Derfor er vi i
Aker så avhengige av å kunne ansette
og beholde mennesker med riktige
holdninger og verdier, og gi dem utfor-
dringer som de kan vokse på. Vi må
bestrebe oss på å skape og tilby de mest
attraktive lærling- og traineeordninger,
og sørge for at den enkelte medarbeider
kan samle relevant erfaring fra forskjel-
lige typer jobber i konsernet.

Jeg føler Aker som system har
mange av de egenskapene som Rudyard
Kipling fremhever i sitt fantastiske dikt. I
tillegg har vi kompetanse, teknologi og
et solid finansielt fundament. Et slikt
Aker vil jeg gjerne assosiere meg med.
Et slikt Aker vil jeg gjerne være med å
foredle. Et konsern som er sterkere enn
noe individ, men som ikke er sterkere
enn at et hvert individ kan klare å foran-
dre det.

Selv må jeg bare innrømme at jeg
aldri vil kunne vokse opp til «a Man» i
Rudyard Kiplings bilde. Men, jeg tror
Aker som system har det som skal til.

Kjell Inge Røkke
Hovedaksjonær og styrets leder
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